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Před tisíci sto lety zemřel muž, který spolu se svým bratrem hájil před
papežským

dvorem zásadu rovnosti všech jazyků před Bohem a z ni vyplý-

vající oprávněnost

bohoslužby v slovanském jazyce,

Obhájil ji;

a slovanský

jazyk, jenž se jen krátce předtím stal schopný písemného záznamu, byl rázem
postaven

na roven staroslavné

převyšuje

čisté filologický význam;

menatelnost jednoho jazyka,
bení nového

životního

řečtině a latině. To je událost, jež
neboť tehdy se nezrodila jenom

zdaleka
zazna-

nýbrž byl dán předpoklad pro šíření a prohlou-

povědomí

-

křesťanství.

A je to nepopiratelná sku-

tečnost, že s tímto novým vědomím se zrodilo a zformulovalo i naše vědomí
národní.
Národ je totiž záhadná skutečnost. Není to jen pokrevní, kmenová, jazyková či jinak
nezávisle

měřitelná a pozorovatelná

danost, není to jen něco, co je dáno

na člověku a co je proto přístupné positivisticky vedenému experi-

mentálnímu vymezení;

národ je nadto i jakési vědomí a vůle k sounáležitosti

mezi lidmi, vůle k určitým mezilidským

vztahům,

a právě proto, že jde

vposled o vědomí a vůli, je národ cosi hluboce lidského a tím ovšem i záhadného jako člověk sám. Nakolik je vědomím, objímá tato sounáležitost

neto-

liko živé, ale i mrtvé a nenarozené, povznášejíc se nad úzkou omezenost
přítomného okamžiku; nakolik je vůlí, stává se čímsi, co podléhá
kategoriím odrodilství a Šovinismu; tj.
k sounáležitosti.

Říkám:

etickým

nedostatečné nebo přehnané

k přehnané vůli,

poněvadž

vůle

k

národní

sounáležitosti nemůže být posledním a nejvyšším záměrem člověka
proto ne, že taková vůle vyděluje z celého lidstva jen

určitou

vůli
-

už

skupinu,

kterou zabsolutňuje a tím zbezvýznamňuje všecky, kdo k ní nepatří,

takže

nakonec upadá do rozporu sama se sebou, neboť naprosté zdůraznění

náro-

da a podcenění Člověka naráží na skutečnost, že každý národovec je

nej-

dříve člověk.
Proto pociťujeme potřebu integrovat vůli k národní sounáležitosti ve vyšší
jednotu, v níž by se národ uchoval, ale zbavil by se zároveň své

nevraživé

výlučnosti. Pro mnohé byla touto vyšší jednotou - jak si ještě vzpomínáme

-

rasa, dnes je jí pro mnohé dělnická třída. Bohužel, obě jsou příliš partikulární,
než aby nás osvobodily od určitého druhu nesnášenlivosti, ať rasové nebo
třídní. Jedinou kategorií, která je schopna v sobě integrovat všechny lidské
partikularity je člověk dobré vůle - za předpokladu ovšem, že určení, kdo
jim je nebo kdo jím není, nebude dávat s konečnou platností žádný člověk
ani žádná skupina lidí - jinak bychom upadli do stejného

partikularismu,

kterému jsme se chtěli vyhnout - ale ten jediný a pravý Soudce, jenž ví, co
je v člověku. Dokud však nelze říci s naprostou jistotou a konečnou platností,
kdo je a kdo není člověk dobré vůle, dokud se ještě plně nezjevilo » smýšlení
srdcí«, je touto nejvyšší kategorií každý člověk; i ten, který páchá

zlo,

i ten, který nevěří, že má vůbec smysl mluvit o nějaké dobré vůli a o nějakém
Božském Soudci nad ní.
Touto nejvyšší kategorií je tedy každý člověk. Každý člověk je totiž

-

jak věříme - povolán k tomu stát se, podle svatého Pavla, jedno tělo v Kristu
Ježíši, nebo - mluveno s Teilhardem - stát se částí vesmírného Krista. Slovem,
každý je povolán stát se Církví. To neznamená jenom stát se členem náboženské společnosti, instituce, organizace - to není celá Církev,
viditelná stránka, skoro jen skořápka, která v okamžiku

to je jen její

zralosti odpadne

a zjeví svou skrytou skutečnost v plné kráse - ale té Církve, která je tělem
Kristovým sjednocujícím během věků působností Ducha Božího

v hlubokém

všecko lidské pomyšlení překonávajícím

společenství všechny lidi dobré vůle

a která spěje dějinami k oné plnosti časůt v níž se toto společenství slavným
zmrtvýchvstáním
zalém,

a proměněním vesmíru zjeví a dokoná v onen nebeský Jeru-

kde Bůh bude všecko ve všem.

Je-li tedy konečný smysl všeho, a tím i národní existence, v Kristu, pak
onou poslední jednotící

kategorií,

v níž se národ překonává

zároveň, je vesmírný Kristus neboli Církev

a

zachovává

- nevěsta Beránkova

a nebeský

Jeruzalém. Jsem proto přesvědčen, že nikdo nepostihne realitu národa v jejím
nejhlubším jádře

mimo tuto perspektivu.

Vůle k národní sounáležitosti

proto smysl a opodstatnění ve vůli k ještě širší sounáležitosti
vůle, k sounáležitosti,
údů jednoho
zachovává

všech lidí dobré

která se stává působením Ducha Božího

těla Kristova.
a pozdvihuje

má

V ní se tedy národní sounáležitost
na vyšší úroveň. V tom okamžiku

sounáležitosti
nerušít nýbrž
národ už není

jen jakési pomyslné společenství živých, mrtvých a nenarozených, ale je nadto
i obcováním svatých, v němž živí se obracejí k zesnulým světcům a ti svou
přímluvou pomáhají živým. Ano, tehdy lze říci, že národ se stává v plném
slova smyslu národemf když má své světce, k nimž se může obracet, a tak
sám v sobě uskutečňovat obcování svatých. Je proto příznačné, že na počátku
českého obrození stojí svatořečení Jana Nepomuckého.
politická

nebo konfesijní

taktika,

To je něco víc než

to je projev vůle o zintenzívnění

onoho

obcování svatých, bez něhož není národa v plném slova smyslu.
Toto

obcování

kdo svým životem,
společenství,

se ovšem neomezuje jen na světce, ale zabírá

všechny,

dílem nebo smrtí umocňují duchovní energie národního

i když jde často o osobnosti tak rozdílné jako na př. Jan Hus

a Jan Nepomuckýt

Komenský a Balbín, Masaryk a Stojan. Nevadí,

že ná-

leželi k různým a třeba i vzájemně se potírajícím proudům a hnutím, důležité je především to, jak se bili za to, co považovali za správné a zda v tom
jsou

hodni následování.

velkého,

Důležité

heroického života,

je, aby oni nám tvořili

»oblak

svědků«

s nimiž bychom cítili nějaké hlubší společenství

a kteří by nám byli neustálou výzvou k jejich následování« V tom smyslu je
národ nepostradatelnou
Kdo

žije

školou a cestou heroického

života.

bez tohoto společenství, je člověk osamocený v

nejhroznějším

slova smyslu, člověk bez minulosti, bez tradice a bez kořenů, člověk
a křečovitý, zoufalý a násilnický, člověk pouhé přítomnosti, člověk

chvilkový
nekulturní.

Vracet se proto do minulosti k velikánům našeho » národního nebe « nepovažujeme za únik, jímž bychom se v malé přítomnosti těšili velkou

minulostí,

ale za životní nutnost přítomnosti, chceme-li v ní žít skutečně hluboce a osvícené. To platí tím spíš, že pro nás křesťany takový návrat nebývá jenom
sháňkou po historických kuriositách, ani nebývá jen pietním

vzpomínáním

na velké muže a ženy národa, ale přerůstá v živý styk, v obcování svatých,
jež je posledním a nejvyšším ospravedlněním a posvěcením národní sounáležitosti.
Ti dva muži, bratři, kteří hájili, před papežským dvorem

staroslověnštinu

jako bohoslužebný jazyk, položili nám základ k nejvyššímu chápání kmenové
a jazykové pospolitosti: ke křesťanskému pojetí češství. Proto se k nim a vůbec ke všem, kdo vyrostli z jejich setby, od Václava až po Berana, obracíme
se zájmem o jejich život, dílo a smrt, protože

nám jsou

vzorem,

výzvou

i posilou v našich zápasech a my je nejenom obdivujeme, ale k nim se i modlíme, neboť věříme v obcování svatých. A vy, kteří v ně nevěříte, nechte nás
tuto víru hlásat, poněvadž ona je tím nejsilnějším tmelem národního společenství. Kdo ji podrývá, nepoškozuje křesťany, ale sám národ, a tedy
i sebeks.

STUDIE

„ Pravda vds osvobodí"
(Jan 8,32)

II-III / 1969

»Protož buď i základ vyvržený,
nový základ vložte v zemi plodnou.«
Mdcha
F

ALBERT

VYSKOČEL

IDEA K Ř E S Ť A N S K É H O

NÁRODA

(Na okraj vstupní kapitoly příštích dějin českého písemnictví.)

Čtenářům dějin českého písemnictví se mimoděk vtírá jakési neodbytné zdání, jako by česká literatura, to jest písemný záznam duchovního
českého života, českého myšlení a cítění, jeho úzkostí a nadějí, počínal glosami a zlomky, úryvky vět a slov, záznamy osobních i místních jmen bez
jakékoliv souvislosti a celistvého smyslu. Třebaže žádný z autorů těchto
dějin tak ani zdaleka nesmýšlel a netvrdí to, přece jen vznik dotčeného zdání
není pouhým osobním dojmem, ani jen nahodilou věcí. Musíme však uvážit, že všichni tito autoři od Dobrovského až po Jakubce - jehož definitivní
znění dějin české literatury vyšlo roku 1929 - byli ve svém základním pohledu
zavázáni různým nacionalistům svého času, a zvláště, že byli positivisty a budovali 11a víře v postupný vývoj, jako na jádru své koncepce. Proto myšlenka růstu z jakýchsi rudimentárních prvků jim nebyla cizí ani vzdálená, nýbrž
se jim z důsledků takového pojetí věci sama nabízela. Stačil určitý důraz,
v dotčených dějinách zřetelný, aby se vznik svrchu zmíněného dojmu vyjasnil.
Dobrovský ve svých Dějinách české řeči a literatury pohlíží na rozvoj
českého písemnictví s hlediska dějin jazyka, jak sám název jeho díla zřetelně
udává. Jazyk a písemnictví pojímal jako jednu a touž věc. Literatura mu
byla projevem vzmáhajícího se, zkvétajícího a posléze upadajícího jazyka.
Každý, byť sebe nepatrnější záznam mu byl důležitým a výmluvným svědkem
o stavu řeči, jejíž výzkum mu stál v popředí, ve vlastním ohnisku jeho jazykozpytného zájmu. V takové ústavbě literatura (projev myšlení a cítění
skrze jazyk) mu byla jakoby jen dokladem; zlomky a glosy tu pak měly
své náležité a významné místo. Že ani v tomto pojetí, v němž jazyk byl ve

311

vlastním středu zájmu, estetické hodnoty výrazu nezůstávaly mimo zřetel,
j e jasné a nepopěrné. Křivdili bychom tudíž Dobrovskému domněnkou
odtud často vyvozovanou, že jako racionalista neměl pro estetické hodnoty
dostatečného smyslu. Prostě nahlížel na věc z jiného zorného úhlu.
U autorů dějin české literatury, kteří obrátili zřetel k vlastnímu písemnictví, glosy a zlomky tak pozbyly důvodného místa a ve změněné
koncepci nabývaly náležitého smyslu. Věc by se dala vysvětlit jednak určitou
závislostí na Dobrovského stavbě a uspořádání, na díle, které v periodisaci
dodnes nepozbylo u literárních historiku autority, jednak jistou setrvačností
a nedostatečností ve vymezení základního pojmu: co vlastně rozumíme
slovem písemnictví, jaký je jeho vlastní smysl.
Je třeba poznamenat, že všichni naši autoři obsáhlých literárních dějin,
Jaroslav Vlček, Jan Jakubec a do času definitivního vydání svých Dějin i A m e
Novák, byli positivisté, uplatňující ve svém zkoumání přírodovědnou m y šlenku postupného vývoje z jednoduchého jádra k složitým, vyspělým útvarům. V takovém pojetí nabývaly glosy a zlomky, pouhé záznamy síov a jmen,
podstatně jiného vidu než u Dobrovského: přesouvaly se se zorného pole
jazykozpytcova do jiného ohniska a nabízely se za náhradu (třebaže výslovně
nepřiznanou) oněch prvků, které stojí na počátku vývojové řady. Jinak si
nelze jejich místo v dějinách literatury rozumně vysvětlit, nemáme-li se domnívat, že byly z dvojdomé práce Dobrovského z pouhé setrvačnosti mechanicky přepsány. Tolik na vysvětlení dojmu, o kterém jsme se na počátku své
úvahy zmínili.
Zbytečně bychom mařili čas a plýtvali slovy dovozováním, že idea p o stupného vývoje z rudimentárních prvků, jakými v našem případě by měla
být pouhá slova glos a zlomků, j e pro literaturu zcela nenáležitou, pouze
mechanickou aplikací. Pokusí me-li se vymezit literaturu jako písemný záznam
myšlení a cítění, je tu spolu označeno i její jádro, totiž slovo: ovšem slovo
v daleko širším, hlubším, takřka všeobsáhlém významu, netoliko jako prostředek a nástroj vzájemného dorozumění, nýbrž slovo ve všech svých mnohonásobných videch a kvalitách, slovo jako smyslové vtělení duchovní v y m e zitclné myšlenky i nevymezitelného cítění a tužby, slovo ze Slova, jež bylo
na počátku. V názvu » písemnictví« neklademe důraz na písemný záznam
jako na podstatný, nevylučujeme ústní podání, postihujíce toliko průvodní
zjev, totiž písmo, jako zároveň indukované gesto ruční, výtvarné, bez něhož
by se orální gesto slova stalo kořistí větru a zapomenutí.
• •

•

V samém kořeni všeho evropského duchovního života, všech evropských
literatur, a tedy i písemnictví Českého, j e stěžejní, převratná událost, jejíž
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rodné dějství, rozprostřené do tří věků (od počátku V. do poloviny VIII.
století), do základu proměnilo a do světla dějin vyneslo končinu, označovanou prastarým foinickým jménem » ereb «, což znamená tolik jako temnota;
končinu stejně temnou i co do známosti o jejích obyvatelích, o kterých starověcí národové kolem Středozemního moře doslýchali jen z mlhavé dálky.
A>ie a Afrika byly známy už od pradávna, kdežto jméno Evropy se v zeměpisu i dějepisu starého světa objevilo daleko později a nabývalo plnosti svého
významu teprve v ranném středověku, kdy proces stěhování národů a posléze
ústavby jejich států byl ukončen. Národopisná i politická mapa Evropy byla
dokreslena a zůstala tak bez podstatnějších změn podnes.
Touto stěžejní převratnou a povahotvornou, v pravém slova smyslu
rodnou událostí, bylo pokřestění Evropy. Církev se tu projevila ve své úloze
jako Matka národů. Ovšem že mluvíme o národech i za časů protikřesťanských: o Číňanech, Egypťanech, Asyřanech a Babyloňanech, a posléze o Řecích a Římanech, ale žádný z nich, kromě Israele a v jistém vidu i římský národ - populus Roinanus, zdaleka nevystačuje na výměr křesťanského národa.
Byly tu sice jednotky, jejichž jednota, často mlžná a rozplývavá, se udržovala např. na sotnách kmenové síly, vzájemné nevraživosti, na určitém společenství jazyka, hmotných a branných zájmů, životních zvyklostí, kultických
obyčejů a příbuzenských vztahů. Ve vyšší rovině byla tato jednota kulturní,
jako u Řeků, rozlišující je od okolního barbarství, nebo jako u Římanu jednota založená ve vědomi příslušenství ke státnímu společenství, k římskému
občanství. V nejbližší blízkosti křesťanskému pojmu » národa « stáli jedině
Židé, vylišení z veškerého ostatního lidstva vírou v jednoho Boha, Israel
s božským příslibem pro veškeren svět, jakožto představitel jednoty všelidské, universální, jejímž světským náznakem a podobenstvím se později
stalo římské impérium. Israel, ne již jako jen Židovstvo, ale Israel ve významu plném a definitivním: jako křesťanské lidstvo vůbec, (i)
Křesťanský národ má v samém základě charakter odlišný ode všeho,
co se dotud nazývalo národem: charakter, jejž nevystihuje žádný z běžných
výměrů národa jako jednotky biologické, rasové (zvláště při pronikavé
evropské promišenosti), jednotky jazykové, zvykové, zájmové, státní, kulturní ani kultové. Žádná z takto vytvářených jednot nebyla skutečnou jednotou a nedovedla se udržet trvale. Jednota křesťanského národa není pojem
o sobě, nýbrž vyplývá z universální jednoty křesťanstva, z jednoty Církve
stejně platné pro všecky, za všech časů, na všech místech a pod každým

(i) Židé jsou právě výmluvným dokladem, že základní v č d národa není jen jazyk, že jazykové pojetí
národa je neúplné, omezené, a že jazyk, jako takový, nestačí na tuto podstatnou úlohu universálního pojítka.
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podnebím. (2) Církev, zabírající pokřestěné národy do svého universálního těla, zároveň je tím z ostatního lidstva vylišila a navzájem od sebe rozlišila v jednotnou, veškeré uniformitě nadobro vzdálenou rozmanitost osobitostí navzájem k sobě tíhnoucích a zároveň jistou odstředivostí svých
zvláštností se vymezujících. Ujímajíc se vratkých sklonů jejich vrozených
povah, vytříbila j e v povahy skutečné, v odlišné křesťanské charaktery, a včlenila jejich zvláštní, osobité tóny a barvy ve svůj universální souzvuk. Nestálé,
stěhovavé, namnoze bezejmenné a splývavé někdejší houfce a hordy upevnila
na svých místech, do kterých zakořenili a trvale zarostli, a tak nalezli pravou
půdu pro vlastní nový život a rozkvět, svůj domov, svou vlast. V takovém
svazku již jim země nebude lhostejnou půdou, kterou by snadno opouštěli
pro výhody snazšího nebo bezpečnějšího živobytí na jiných místech, nýbrž
bude jim trvalým, posvátným poutem, »zemí milovanou, zemí jedinou«,
a spolu podobenstvím oné vlasti, do níž směřují nadějí své víry.
Pojem » národ «, který jsme se tu pokusili vymezit, je v tomto pojetí
v těsné souvislosti se světci, kteří jsou jakoby pečetí jeho jsoucnosti, a jeho
představiteli, nejzřetelnějšími udavateli jeho charakteru. Vystupujíce z jádra
jeho bytosti a z jeho půdy, jsou jakoby krystalem národa, který se v něm
zhlíží, potvrzuje v nich a posiluje svou obecnou sounáležitost i zvláštní,
osobité rysy své tváře. Odtud světci jsou nezbytnou, integrující součástí
národa, oni jsou vlastní hlasatelé a svědkové skutečnosti národa i jeho nejúčinnější zastánci. Odvažujeme se proto tvrdit, že žádné společenství, ať politické, ať jazykové, jež se samo prohlašuje za národ, dotud není národem,
dokud se z národa nezrodí světec, dokud on sám ho za národ neprohlásí. (3)
(a) Z tohoto pojetí přirození vyplývá, že křesťanský národ je svým způsobem jednotka do konce Časů
nevývratná a trvalá. O v k t n že tato trvalost je vázána podmínkou věrnosti ke své základní idei.
Dalo by se väak namítat, že jako tak mnohý Babylon, kde že jsou ony první maloasijské obce křesťanské? Jestliže Thesalonití, Korintítí, Efezld, Filipští a Kolosití žijí dále vtčleni v křesťanskou historii
IVcků, kde jsou Galatírí ? Tu odpovídáme s Annou Kateřinou Emerichovou, která ve svém vidřní
je shledává jako trvající nad místy do času poturčeraými, jako Církev je uschovává v titulech biskupských. Tu odpovídáme s básníkem » Vraždy v katedrále <:
" for wherever a saint has dwelt, wherever
a martyr has given
his blood for the blood of Christ.
There is holy ground, and the sanctity shall not
depart from it
Though armies trample over it, though sightseers
come with guide-books looking over it
from such ground springs that which forever renews
the earth. "
(3) Proslulý čínský právník, první řádný vyslanec Číny u Svatého stolce, vydal v r. 1950 svědectví
o svém obrácení .stejné nesnadném jako pronikavém (»Beyond East and West«), kde čteme tuto
hluboce významnou vítu: » Když jsem se obrátil a stal se katolickým křesťanem, poznal jsem, že
jsem Číňan. «
Tento výrok, tak živé připomínající základní myšlenku Chestertonovy Orthodoxie, je nám
znamenitým osvítlením k tomu, co jsme se tu snažili vyložit o pojmu národa a jeho povaze. Zajisté
nelze v nejmeniím pochybovat o tom, že John Vu Číňanem byl a že se jím nestal teprve pokřestčním,
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Mapa Evropy, jak byla křesťanstvím ustavena a zakreslena, 2ustává, jak
svrchu jsme již řekli, v podstatě nezměněna podnes. A je toliko otázkou
věrnosti k jejímu základu, věrnosti k jejím světcům, zfistane-li i nadále
tak. (4)
Abychom daleko nevybočili z mezí své úvahy, můžeme se jen dotknout!
toho, v čem ona převratná působnost křesťanství, o níž byla řeč, v podstatě
záleží. Křesťanský život a všecka j í m vytvářená kultura vyvěrají z rozmezné
události, kterou možno vyznačit dvěma skutečnostmi: Vtěleni, totiž že Bůh
se stal člověkem a jako Bůh a spolu člověk žil mezi námi na této zemi a vtiskl
do ní svou stopu; že se pak za nás obětoval na kříži a vylil všecku svou krev
nerozdílně za všecky a za každého z nás zvláště, aby nás vykoupil. Jak hluboko a vysoko nad všecka * lidská práva « sahá toto úžasné, původní vyhlášení pravé svobody, rovnosti a bratrství v jednom Otci, jež je důsledkem
nevyzpytného tajemství neskonalé Lásky! V jejím světle lidská společnost,
i člověk o sobě i všecky částečné pravdy, ke kterým dospěl svou myšlenkou
i zkušeností, všecky rozptýlené a zatemnělé trosky, jež si uchoval z dávného
nýbrž sijako křesťan plně uvědomil a vpravdě pomal, že je Číňan. K takovému a z jeho strany dojista
překvapujícímu a dnes i tak mnohým křesťanům nadobro nesrozumitelnému poznáni nemohlo
vystačit pouhé poznání a vědomí rozličnosti od těch, kteří nejsou Cfňané: od sousedních národů
a v případě Johna Vu, který léta studoval v Evropě i v Americe, od ostatních cizinců* Jistě že autor
dospěl řady takových poznatků o své rozličnosti, které vSak, jakkoliv čestné a při jeho obsáhlém
a hlubokém vzděláni pronikavé, nedovedly určit jeho pravý charakter a jeho místo mezi ostatními.
Ostré a jasné, překvapující světlo mu v té v ě d vzešlo teprve jeho pokřestěním. Jméno Člftan inu
nabylo plného a určitého obsahu.
T o t o » osvětlení « j e možno doplnit jaksi z opačné strany jiným svědectvím o tom, že v křesťanské Evropě rozumu do té míry skutečně ubylo (jak dokazuje Blanc de Saint Bonnet), £e tato věc
se stala i katolíkům nejasná» k d y ž dokonce jeden pisatel náboženské úvahy zcela nedávno o sobě
vyznával, že katolíkem se stal na křtu, ale Němcem Z e j e od narození! K tomu nelze než znovu připomenout, že ne všecko, co se rodí, j e národ.
(4) Tato podmínka věrnosti zavazuje všechny křesťanské národy Evropy, jež je představitelkou vSeho
křesťanského světa. V e svých rozmanitých složkách, existencí na sebe vzájemně vázaných přes víecky
různice a rozpory, i v dneiním svém rozladu a ochablosti, Evropa si zůstává této existenční jednoty,
jakkoliv otřesené, v hloubi ustavičně vědoma. Zaskočena ve svém lehkomyslném bezpečí nájezdem
novopohanského barbara vykřikujícího své »Blut und Boden«, s okamžitou jistotou, b y ť pozdě,
rozpoznává pravdu bezmála utracenou, že »hranic její Británie je třeba hájit i na hranicích jejích
Čech. « Probatum est!
Křesťanství znamená v podstatě konec válkám o územní zisk, který sváděl do boje pohanské
lidstvo. Vlast se hrubě nesrovnává s nekřesťanským licoměrným požadavkem » Lebensraumu«.
Poznej, že místo, » kam V e l k ý Zahradník tě vsadil«, chová nepřeberné možnosti vyzývající tvůj
důvtip, kterému Malthus je spozdilým rádcem. Třebaže i obě světové války mají charakter válek
o územní zisk, právě na těchto dvou bezostyšných pokusech o německou hegemonii, licoměrně se
dovolávajících idee svaté říše římské » nové Evropy «t projevila se v pochybnost již uváděná existence
evropské jednoty, o kterou oba tyto nájezdy ztroskotaly ne nepodobně, jako ztroskotává pokus o v y vrácení její ústavné myšlenky, zakládaný na lži-universální p a filosofii, jež svým fantastickým » realismem « bezděky obrací mysl, odvrácenou novodobými naukami od reality, k pravé skutečnosti.
Projevem této její hluboce zakořenělé jednoty byly právě tak slavné křížové výpravy, Lepanto
a Bílá hora, jako Napoleon i proti němu spolčená svatá aliance se svým tančícím kongresem a v neposlední řadě i tendence jejích údů odloučených schismatem a gravítujících nazpět ke svému tělu.
Evropa i ve svém úpadku a ochablosti posléze chtíc nechtíc uplatňuje svůj křesťanský charakter*
Z jejího rozšířeného světského panství, toliko dočasného (jak potvrzují dějiny kolonii), přetrvává
jen misionářské dílo Síření její rodné myšlenky do celého světa, aby se naplnilo slovo; » Bude jeden
ovčinec a jeden pastýř. «
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prazjevení, nabývají pravého a plného smyslu a místa. Původce Blahozvěsti
nepřišel Zákon rušit, ale naplnit. Odtud, křesťanství právem vlastnictví,
a nikoliv z pouhé obezřelostí nebo dokonce z jakési taktivy, sahá po všem
a zabírá do sebe všecko, co z rozptýlené pravdy k němu tíhlo svou povahou.
Toto tíhnutí vyvěrá ze základní potřeby klanění a uctívání, a to opět vyplývá
z vědomí lidské nedostatečností a závislosti, společného všem kultům, zkrátka
z přirozené povahy duše, jez j e v jádře anima naturaliter christiana. I tato
jednotná gravitace, toto tíhnutí tak rozličně porušených a zatemněných
prvku k původnímu jedinému zřídlu, výmluvně svědčí proti pokusům o v ý klad člověka z několika původových jader, o jeho jednotném a jediném
původu. Jinak taková různost ze základu, pro niž není poněkud pravděpodobnějšího výkladu ani z různosti lidských plemen, by dojista vedla k vzájemnému vyhlazení takových »lidstev « nevraživostí ještě hrůznější, než j e
ona vzešlá z důsledků člověkovy porušenosti.
* •

•

n.
Když jsme si ujasnili pojem křesťanského národa vůbec a rozlišili jej
na záldadě jeho obecných rysů od pojmů blízkých, jako jsou lid, kmen,
plemeno a podobných, můžeme si podobně ujasnit i pojem českého národa
zvlášť, jakožto užší pojem z pojmu širšího, jako svéráznou, osobitou zvláštnost z obecného celku, jímž je vymezen. Vynoří se nám tu řada otázek:
odkud se vzal, jaké byly příčiny jeho vylišení z indoevropského útvaru,
s nímž nepřestával souviset řadou společných etnografických rysů, společných jazykových a mluvotvomých kořenů ? Kdy a jak se vylišil z užšího
příbuzenství s ostatními Slovany? C o si přinášel ze své pohanské minulosti,
Čeho z ní v novém světle využil, co vytříbil, co překonal, čeho se zhostil
a kterých novot se ujal ?
Všecky tyto otázky, jež jsou otázkami dějin jeho základní proměny,
jeho národního a v důsledcích toho i státního zrodu, spadají převážnou většinou před práh jeho historických dějin, a přes dlouhole á a usilovná bádání
je v nich stále ještě více tmy a záhadného příšeří, z něhož se noří toliko pověsti postav a dějů, jak je podle dávného podání zaznamenali staří kronikáři.
Sotva kdy se tu podaří rozeznat, v čem vězí skutečné jádro a kolik spadá
na vrub domyslů a výmyslů těch, kteří zapisovali.
Z konce první třetiny sedmého století je však zaznamenávána událost
pro české dějiny hluboce významná: rozhodné vítězství Sámovo nad franckým králem Dagobertem r. 631. Událost, která na západní české hranici
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postavila trvalou mez germánské rozpínavosti na východ, již se nepodařilo
zdolat ani úsilí Karlomanovu. Po Sámově smrti se obranná jednota sice
rozpadá, ale hráz, kterou vytvořila, trvá neotřesena. Český kmen, podle
postavení, které pak v zemi zaujal, patrně nejmocnější a nejzdatnější, měl
pravděpodobně vynikající podíl na památném vítězství: podíl, který je
patrně zárodkem oné moci, které Přemyslovci pak postupně nabývají mezi
ostatními kmenovými knížaty a jež je jaksi dědictvím zapadlého království
Sámova. Nevíme, čím je naplněna doba dvou století, na kterou se historie
0 západních Slovanech odmlčuje; ale mocný rozmach náboženského i politického života na západě a zkušenost vlastní síly je neponechávala lhostejné
a dojista působila ve směru jejich konsolidace. Ochabující avarská moc,
a koncem osmého století ze západu pronikající křesťanství byly hybnou
silou soustřeďující jednodivá kmenová knížectví pod ústřední státotvornou
mocí, která se v polovici devátého století jakoby náhle vynořuje pod žezlem
moravských Mojmírovců.
Velká Morava a památný čin jejího vládce, knížete Rostislava, jsou událostí základního významu jak pro české dějiny, tak v potomních důsledcích
1 pro dějiny veškerého Slovanstva. Jsou svědectvím dlouhého, třebaže skrytého dějství, jež posléze dospělo k projevu sebevědomé jednotné národní
vůle a cílevědomé státnické moudrosti, které prvotní dílo Sámovo zdaleka
nedosahovalo. Výbojce zůstává týž, ale povaha odpůrce je pronikavě změněna. Nečelí mu pouhá obranná síla seskupená narychlo společným nebezpečím, ale vyvstává mu do cesty sebevědomá moc, dovolávající se z téhož
základu téhož práva, a bude mu uplatňovat svůj domnělý nárok pod zcela
jiným titulem než kdysi franckému Dagobertovi, pohlížejícímu na Slovany
jako na psy nehodné lidského jména.
Moderní kritické bádání jasně prokázalo o legendách IX. a X. století,
že dlužno je cenit nejen jako literární skladby, ale i jako z míry spolehlivý
historický pramen. T o platí plně i o životě svatého Konstantina-Cyrila,
v jehož textu zůstal dochován zmíněný první český státní čin z roku 863,
Rostislavovo poslání do Cařihradu k byzantskému císaři Michalu III. Toto
praví: » Náš lid od sebe odvrhl pohanství a drží se křesťanského zákona.
Nemáme však takového učitele, který by nám pravou křesťanskou víru
vyložil v našem jazyce, aby též jiné kraje, vidouce to, nás napodobily. Nuže,
pošli nám, pane, takového biskupa a učitele. Od vás zajisté vždy vychází
dobrý zákon do všech krajů.«
Císař vyhověl a pověřil posláním Konstantina filosofa, znamenitého
učence a zkušeného misionáře. » Slyšíš-li, filosofe, tuto řeč?« tak uvádí legenda císařův rozkaz. »Jiný nemůže toho učinit kromě tebe. Hle, pro tebe
hojné dary. Vezmi bratra svého opata Metoděje a jdi, neboť vy oba jste ze
Soluně a všichni solunští hovoří čistě slovansky.« (žk, 14).
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Nové archeologické výzkumy potvrdily pravdu Rostislavových slov
nálezem kostelů iroskotského i jiného původu na moravské půdě už i z počátků VIII. století, které dosvědčují značnou rozsáhlost a rozvětvenost západních misií. Morava již byla křesťanská, ale západní misionáři vysílaní
z německých biskupství, nehrubě znalí života a jazyka lidu, mezi nímž působili, nedovedli vyhovět potřebě hlubšího poznání a pravého vštípení nového učení, kterého si žádal Rostislav. Obrátil se zprvu do Říma přímo,
ale z jeho poslání do Cařihradu jasně vysvitá, proč se svou původní žádostí
neuspěl. Slovanského jazyka a života znalé misionáře mohla vyslat jen B y zanc, kde Slované žili po staletí: a pak, cesta na Cařihrad byla snad přístupnějjší, kratší a pro Slovany i bezpečnější, než cesta územím německého římského
císaře, jehož biskupové si činili na slovanské země nárok jako na příslušné
k jejich diecézím a mohli působit Rostislavovu poselstvu nesnáze, jakých
později zakusil Metoděj.
Rostislavovo poselství je však památné ještě po jiné stránce. Je jasnou
a výraznou odezvou národa, který jeho slovem projevuje, kdo je, a co chce.
Nikoliv už jen lid, ale národ, který ve světle universální myšlenky a nikoliv
jen z nátlaku vnějších věcí dospěl a došel poznání svého úkolu, své osobité
vůle, » aby i jiní, vidouce to, nás napodobili,« vůle k onomu svobodnému
souznění v ostatním celku, do něhož takto včleněn, se zároveň svérázně
rozlišil: paradoxní čin, který je bezpečnou známkou zrození národa. Z tohoto
vidu Rostislavovo poslání není pouhou žádostí, nýbrž zřetelným prohlášením a manifestací národa, náhlým světlem, v němž ze tmy svých skrytých
dějin vstupuje národ do historie, vyzbrojen takřka svými základními zásadami.
Je třeba zdůraznit, že Rostislav žádá císaře netoliko o učitele, který by
nové učení hlouběji vyložil v domácím jazyce, ale i o biskupa a o zákon,
poněvadž nešlo již teprve o pokřestění lidu, který, jak v poslání výslovně
praví, byl už křesťanský, nýbrž o utvrzení a začlenění národa do církevního
zřízení, o ústavbu moravské diecéze. Proto kníže žádal i o zákon, jímž nutno
rozumět pravidla práva. (5)
(5) Křesťanští misionáři, přicházející na Moravu z Vlach a z Němec, různými výklady trestního práva
a nestejným postupem uváděli lid ve zmatek. Proto Rostislav vidí potřebu » dobrého zákona «,
který na jeho žádost pořídil sv. Konstantin-CyriJ hlavni překladem trestních předpisů z byzantské
Eklogy, doplněných přídavky ze západního římskokatolického práva (tzv. Zákon sudnyj ljudem),
který později Metoděj vtělil jako občanskou složku do svého Nomokanonu. Ten je zkráceným překladem byzantského zákoníka, tzv. synagogy Scholastikovy. Metoděj si mohl dovolit takovou
úpravu vyhovující moravským poměrům a potřebám jediné proto, že jako arcibiskup decéze podléhající přímo Petrovu stolci, nepodléhal byzantské kontrole a byl vybaven zvláitní pravomocí potvrzenou papežem Hadriánein III. a jeho nástupcem Janem VIII.
Josef Vaäica svou pronikavou studií ve Slavii z r. 1955 bezpěčně prokázal, co naznačovali již
dřívější badatelé, že totiž tento Metodějův Nomokanon je moravská památka, nepochybné dílo
Metodějovo. Vaiicovým důkazem o moravském původu Metodéjova překladu, doloženém zbytky
staročeské právní terminologie, je zároveň potvrzeno, že Nomokanon náleží do dějin Českého práva
jako jeho nejstarii památka, jako základ a východisko jeho celého dalSího vývoje.
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Z jara roku 863 přišli oba solunšri bratří» Konstantin Filosof, známější
pod svým pozdějším řádovým jménem Cyril, a Metoděj na Moravu. Cyril,
jak legenda praví, z Božího vnuknutí vymyslil a sestavil pro potřebu svého
úkolu nové podivuhodné písmo, jehož pomocí přeložil do slovanského
jazyka čtvero Evangelií a mešní texty k potřebám nové křesťanské obce.
Když se s moravským lidem seznámil blíže a poznal jeho povahu, předeslal
svému Evangeliáři básnický prolog, slovanskou předmluvu ve verších, v níž
se tento vynikající bohoslovec a učitel ukázal neméně význačným básníkem. (6) Tento prolog, původním názvem »Proglas «, je podle slov jednoho
z prvních ocenitelů a vykladačů » původní dílo slovanské, obrací se výslovně
k lidu moravskému a rozvádí námět ryze slovanský. Proglas nejen uvádí
první slovanský překlad Evangelia, nýbrž skutečně zahajuje dějiny českého
písemnictví. Zahajuje je nejen časově, nýbrž hluboce symbolicky, jakožto
zanícený chvalozpěv na Písma, * praví Roman Jakobson. Toť onen pravý
a vlastní R U K O P I S , který nehledá ideu národa v romantickém snu o pohanském českém dávnověku, nýbrž ji nachází daleko nazpět, před dvanáctým
stoletím Zelenohorských a Královédvorských rukopisů, v jasném světle
křesťanství z polovice devátého věku, z něhož tato idea vzešla.
Proglas básnicky rozvíjí netoliko obecný obraz křesťanského života,
obraz života ve světle proti záhubnému živoření ve tmách, ale svým zřetelným důrazem na slyšení slova ve vlastním jazyku, na porozumění, jež
má zapotřebí deště božích Písem, aby boží úroda vzrostla a rozmáhala se,
rozvíjí Cyrilova předmluva i obraz osobitého národního života, a v tom
smyslu je chvalozpěvem na Písma, v němž podmínka a naděje všeho ostatního pís ma, všeho projevu duchovního národního života, je jako v zárodku
obsažena. A vskutku, takřka vzápětí se stal Proglas podnětem bohatého
a toho času i ve vší ostatní Evropě vzácného zjevu: totiž rozvoje písemnictví
v národním jazyce, a v pozdějších důsledcích i vzniku a rozvoje písemnictví
ostatního Slovanstva.
V Proglasu však ještě zajímá jeho nápadná, ač dosud nepovšimnutá
souhlasnost se slovem Rostislavova poslání. Je jako by odezvou, bohatě
a hluboce rozvinutou odpovědí na zásadní slovo knížecí žádosti, s níž splývá
v podivuhodnou, specificky českou jednotu, jak líc a rub jedné a téže mince,

(6) Na význam a cenu Proglasu ukázal u nás již před lety Josef Vaiíca jeho prvním, úplným překladem
do češtiny v šestém čísle časopisu »Akord« v roce 1943. Patrně současní na Proglas s památným
důrazem upozornil a jeho místo v samém popředí dčjin české literatury vyznačil Roman Jakobson
ve své knize » Moudrost starých Cechů « vydané za druhé svčtové války v N e w Yorku. Ve čtvrtletníku » St. Vladimir's Seminary Quarterly * rovnéž v N e w Yorku otiskl Jakobson r. 1954 svůj anglický
překlad Proglasu (St. Constantin's Prologue to the Gosples) s krátkou předmluvou. V textu uvedený
překlad Vašicův byl přede dvěma lety {1956) podle posledních výzkumů Vaíicou nové zpracován,
posud vlak netištén. (V r. 1966 byl otiitřn ve Vaškových Literárních památkách epochy velkomoravské pozn. vydavatelova).
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ražené zřetelně a nepochybně na moravské půdě a odpovídající výslovně
jejím potřebám. (6a)
Zevrubnější výklad a ocenění Cyrilovy básně se zdaleka vymyká z rámce a záměru této úvahy. Vyžaduje zvláštní studie, kterou nutno ponechat
povolanějšímu peru. Ale poněvadž jsme vyměřili svou úvahu jako poznámku
na okraj vstupní kapitoly budoucích spravedlivějších dějin českého písemnictví, uvedeme Proglas, jemuž vším právem náleží první slovo v dějinách
české literatury, v úplném znění, jak ho z původní podoby do češtiny po
prvé převedl Josef Vašica.

Sv. Konstantina Cyrila předzpěv k slovanskému překladu Čtveroevangelia

Předzpěv jsem svatého Evangelia.
Jak proroci již dříve předpověděli,
Kristus přichází shromáždit národy,
neboť je světlem celého tohoto světa.
(6a) Proglas (předzpěv) pokládali někteří za dílo nikoliv Konstantina-Cyrila, nýbrž na základě formální
podobnosti i tzv. básní azbučnou připisovali jej učedníku sv. Bratří, Konstantinovi, pozdějšímu
biskupu přeslavskému. Ten přišel do Bulhar z Moravy r. 886-7, po vypuzení Metodějových žáků,
a za cara Syrneona tam působil v letech 893-927. Zdali pocházel z Makedonie a přišel na Moravu
s bratřími v jejich průvodu, nebo zdali byl původem z Moravy, není jasno. Proglas však přes všecky
podobnosti s » básní azbučnou « je dílo sv. Konstantina-Cyrila, a je to památka psaná pro Moravu
a na Moravě.
Tedy plným právem, jakožto skladba neliturgická, tvoří tato báseň přímo počátek českého
písemnictví, jež zahajuje a jemuž udává základní tón, jak zdůrazňuje Josef Valica, i Roman Jakobson.
Cyrilo-metodějské období našich dějin není událost jenom » záchranná«, ani není » p o u z e
episodická «, jak ji vesměs doposud přezírali. Je to událost par excellence, událost stěžqní i závazná,
ze které vyplývá myšlenka naší svobody a rovného práva, myšlenka • moravského « a tedy i pak
» českého « národa, jeho bytí i osobitého úkolu a místa mezi ostatními. Výrazem této myšlenky
je právě Proglas.
Jak se stalo, že zapadl na tak dlouhá staletí mezi ostatními staroslověnskými památkami nevšímán a takřka zapomenut až do roku 1858, kdy byl objeven, častěji vydáván, ale stále dosti neoceněn?
Jak se stalo, že nikdo se k němu po zásluze nepřihlásil, a nejméně my sami zde v Čechách, v klasické
zemi slovanských studií, kterým byl prvotně také určen? V tom právě je kořen české otázky, kořen
tolika sporů a neporozumění smyslu naší tradice, poněvadž její základní znění je příležitostnými
názory křiveno, její původní smysl zanedbáván a takřka zapomenut. Stále táž » nostra desidia «, na
niž trpce ukazuje již Kristián. Podivná nedbalost, při které tak snadno nabývá vrchu i v české vědě
přijímané tvrzení o české závislosti a nevýznamné odvozenosti, s jakou však bychom dávno nebyli
obstáli na místě tak exponovaném, kdyby toto tvrzení odpovídalo pravdě.
Neliturgický ráz Proglasu je toliko zevnější omJuvou staleté zaleíilosti tohoto památného textu.
Zásluhou filologů stal se již předmětem jazykového zájmu. Herder a Hegel dočkali se u nás odezvy
takřka v zápětí, zatím co žádoucí odezva na velikou myšlenku, z které a pro kterou byl Proglas
napsán, zůstává palčivým dluhem českého písemnictví dodnes.
Po pádu Velké Moravy, kdy český přemyslovský stát přímo nastupuje v její úlohu, cesta do Rusi
zůstává otevřena a nebylo výlučně třeba beztak znesnadněného prostřednictví. Dokazují to četné
památky českého původu, které na Rusi (až do času Boleslava III. s českou říší Krakovském přímo
sousedící) zůstaly zachovány. Podobným svědectvím je i úcta k sv. Ludmile a k sv. Václavu v Kijevské Rusi tak záhy rozšířená. Touž cestou proniká k nám na Sázavu i úcta k ruským mučedníkům
sv. Borisů a Glebovi.
Tato pravda o přímé působnosti staroslověnských Čech na kijevský stát, doloženi českými
památkami, je prokázána zásluhou právě ruských badatelů, kteří první na věc přesvědčivě ukázali.
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T o se stalo v tonito sedmém věku.
Neb oni řekli: Slepí prohlédnou,
hluší uslyší slovo Písma.
Je tedy třeba poznat Boha.
Proto slyšte, Slované, toto:
Dar ten je věru od Boha daný,
dar Boží je to údělu na pravici,
dar duším nikdy se nekazící,
těm duším, které jej přijmou.
Matouš, Marek, Lukáš a Jan
učí všechen lid a praví:
V y všichni, kdož svým duším krásu
vidíte a milujete a rádi byste
temnotu hříchů zapudili
a hniloby tohoto světa se zbavili
a rajský život nalezli
a unikli ohni horoucímu,
slyšte nyní svým rozumem,
slyšte všichni lidé slovanští,
slyšte Slovo, od Boha přišlo,
slovo, jež krmí lidské duše,
slovo, jež sílí srdce i rozum,
slovo to, jež vede k poznání Boha.
Jako bez svěda radost mít nebude
oko patřící na všechno stvoření boží,
neb vše ani není krásné ani viditelné,
tak i každá duše bez knih,
neznající zákona božího,
zákona Písem duchovního,
zákona zjevujícího ráj boží.
Neb který sluch rachot hromu
neslyšící může se bát Boha?
Též chřípě, nečichají-li vůně,
kterak pochopí zázrak boží?
Vždyť ústa, jež necítí sladkost,
činí, že člověk je jako kámen.
Víc však ještě duše knih zbavená
zdá se být v člověku mrtvá.
To vše nám, bratři, tane na mysli,
i povíme vám vhodnou radu,

45

50

55

60

j e ž všechny lidi odpoutá
od zví řeckého života a chtíče:
abyste pro nerozum své mysli,
posíoucháte-li slovo v cizím jazyku,
neslyšeli j e jako hlas zvonce měděného.
Neb svatý Pavel učil a řekl toto:
K d y ž konám svou modlitbu před B o h e m ,
chci raději pět slov říci
a svým rozumem vyložit,
aby všichni bratři rozuměli,
než deset tisíc slov nesrozumitelných.
Který pak člověk to nechápe?
Kdo nepoužije moudrého podobenství,
jež nám dává správný v ý k l a d ?
Vždyť jako tělu hrozí zkáza,
celé j c hubí a víc než hnis jitří,
ncmá-li náležitého pokrmu,
tak každá duše upadá
v*
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a zívori, nemajíc v sobe života božího,
když slova božího neslyší.
Ještě jiné velmi moudré podobenství
povězme: Lidé, kteří se milujete
a chcete růsti božím růstem,
kdo z vás neví, že tato víra pravá,
jako símě padající na pole,
tak i ona v srdcích lidských
má zapotřebí deště božích písem,
aby vzrostla hojněji úroda boží?
Kdo může uvést všechny příklady
usvědčující národy bez knih,
které nemluví hlasem srozumitelným?
Ani kdybys uměl všecky řeči,
nedovedl bys vylíčit jejich bezmoc.
Než i já chci připojit své podobenství
a mnoho smyslu podat v málo slovech.
Nahé jsou všecky národy bez knih
a nemohou zápolit beze zbraně
s protivníkem našich duší,
uchystané za kořist věčných muk.
Nuže, národová, kteří nemáte rádi nepřítele
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a jste odhodláni mocně s nim zápolit,
otevřte dokořán dveře rozumu,
Když jste přijali nyní zbraň tvrdou,
kterou kovají knihy Páně
hlavu dablovu mocně potírající.
Neboť kdo přijmou knihy ty Moudrost Kristus v nich mluví
a duse vaše posiluje Apoštoly pak se všemi Proroky,
ti kdo jejich slova zvěstují,
schopni budou zabít nepřítele,
vítězství dobré Bohu přinesou,
těla hnilobnému rozkladu uniknou,
těla, jehož život je jako ve snu,
nebudou padat, ale pevně stát,
neb se ukázali vůči Bohu chrabrými vojíny,
stanou na pravici božího trůnu,
až přijde ohněm soudit národy,
a věčně radovat se budou s anděly,
ustavičně slavíce Boha milostivého,
písněmi ze svatých knih stále
opěvajíce Boha k lidem milosrdného.
Jemu náleží všeliká sláva,
čest a chvála, Božímu Synu vždycky
s Otcem i Duchem svatým
na věky věkův od všeho tvorstva.
Amen.
•

•

*

Zaměřili jsme své poznámky o počátcích české slovesnosti k Proglasu
jako k podivuhodné a památné prvotině slova vyšlého z domácí půdy, z přímé osvícené znalosti jejího lidu, jeho povahy, jeho smýšlení i touhy; k této
básni, vynikající nejen stářím, ale i obsažnou hloubkou a mocí výrazu nad
první památky v evropských národních jazycích. Taková je doložená skutečnost, byť se i zdála na pozadí dotud obvyklého podání našich literárních
dějin povážlivou nadsázkou. To je onen Rukopis, po němž se národ ve
svém ponížení instinktivně ohlížel z hloubi svých tradic porušených osvícenstvím: týmž osvícenstvím, které lučavkou svého kriticismu naleptalo
víru v jeho romantickou náhražku a zároveň, třebaže bezděky a ještě jen
zdaleka, připravilo ve svých důsledcích cestu k poznání zasuté pravdy.
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Proglas neznamená program, nýbrž je úderem základního tónu, jenž
j e klíčem ke všemu předcházejícímu, a předznamenáním ke všemu následujícímu. Prohlášením proměny ze základu, slovem, které dává smysl všemu předešlému a dává pevný charakter doposud nejasnému, rozplývavému
a mlžnému a takto vyjadřuje, co bude nadále stálou a vždy přítomnou národotvornou veličinou, nepomijitelným a nevýlučným činitelem, bez něhož
není pravé cesty ani pravého pochopení ničeho, co se v tomto národě a s tímto
národem děje, k čemu tu je a k čemu směřuje. Jde tu přímo o základ české
tradice, o trvalý základ české idey, kdykoliv bude znovu zkoumána.
A tu se valná většina čtenářů - i takových, kteří jsou s dějinami českého
písemnictví seznámeni - s údivem otáže, o čem že je tu řeč, o které památce?
Jak se stalo, je-li to vůbec možné, že text tak významný, tak závažný v dějinách písemnictví, od Dobrovského i Šafaříka až po nejnovější dějepisce,
nenašel místa a dokonce ani nejmenší zmínky ? Jak to, že zůstal opomíjen
a neznám? Literární česká historie, v tradici vzešlé od Dobrovského, omezená zřetelem jen k česky psanému slovu, nepokládala staroslověnsky psané
památky za svou záležitost a do nedávné doby o nich ani hrubě nevěděla.
Základní událost z polovice devátého věku - totiž vstup českého národa do
plného světla dějin a počátek české myšlenky - j e tu vyřízena stručnou přehlídkou okolností a dějů, za kterých se tak stalo, a to bez důraznějšího zřetele k významné a obsáhlé slovesnosti té doby, což vzbuzuje zdání, jako
by tu šlo o dějství toliko politického rázu, ba dokonce o pouhou episodu
nedlouhého trvání a jen dočasného významu. Není bez jisté ironie, že sám
patriarcha slavistiky měl podíl na tomto neblahém smýšlení, jež netoliko
nedbalo, ale dokonce popíralo domácí cyrilo-metodějskou tradici. Dějiny
České slovesnosti, takto ukrácené o plná čtyři staletí, počínají pro ně teprve
třináctým stoletím. (7) Když literární věda, vycházející z takového pojetí,
umístila na místo významuplného Proglasu ideově bezvýznamné glosy
a zlomky, vpravdě »vylidnila celá staletí«. Podřizujíc primát nadčasové
věci časným případům politických událostí, nakupila do cesty řadu překážek, rozrušila kontinuitu tradice řadou domnělých trhlin, jež ji nutily k nemožnému umělému » n a v a z o v á n í » zaplňování mezer «, a » dohánění ušlého
času «, prostě k celé konstrukci » obrození « či dokonce » vzkříšení «, a jak se
nazývají všecky ty mosty, záplaty a ucpávky domnělých vakuí ,nad nimiž
se čtenář takových dějin v údivu musí tázat, j a k národ po tolika frakturách

(7) V polovici minulého století byla provedena podobni korektura v dějinách anglického písemnictví
zásluhou filologů z iniciativní působností cizince Maxe Miillera, posouvající počátek anglického
písemnictví daleko nazpět k anglosaskému Beowulfovi. Korektura zároveň objasňující jakoby náhlý
výskyt tak zralého plodu, jakým jsou Canterburské povídky, jimiž literární dějepisci XVIII. věku
počínali literární historii, a j e í se takto v novém a náležitém postavení ukázala v organické souvislosti
s písemnictvím starším, jehož ukrácená literární historie z důvodů jazykového rozdílu nedbala.
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svého životního nervu vůbec obstál. »Člověk žasne«, praví ve své * Moudrosti
starých Čechů« Roman Jakobson, badatel nezatížený tradičními omyly
a předsudky naší védy, » člověk žasne, kolik energie, důvtipu, papíru a nicotných argumentů bylo vyplýtváno (a doposud nově se plýtvá) jen a jen pro
popření domácí tradice a pro důkladné ochuzení (a pokřivení) českých
kulturních dějin.«
Velká Morava byla vyvrácena, ale její myšlenka, jednou vyslovená
a vtělená, přetrvala pád prvotního státu, a našla své přímé a ústrojné pokračování ve státě přemyslovském, který byl její součástí. » Staneš se pánem
svých pánů« - tato slova vkládá pisatel Křišťanovy legendy z desátého
století v ústa sv. Metoděje, prorokujícího pád moravské říše, zpronevěří-] i
se svemu základu (hl. 2). Tato slova vyzdvihují tuto vědomou souvislost,
toto přímé kulturní i státní nástupnictví, jež pozdější české kroniky vyjadřují slovy: »koruna z Moravy vyšla«. Na české půdě v desátém století
až do konce jedenáctého věku se z téhož kořene dále rozvíjela táž myšlenka,
táž slovanská liturgie a kultura, v zápolu s latinskou, až do času otevřeného
rozkolu, který roku 1097 přivodil její přímý zákaz. (8) Ale třebaže první
spisovná mluva v českých zemích dozněla, odloučena od prvních písemných
záznamů českého hovorového jazyka dálkou více než stoletou, přesto zůstává prvním výrazem České myšlenky a uvoditelkou k vlastnímu slovu.
Staroslověnská liturgie na půdě českého státu je od počátku ve styku
s latinskou liturgií. Latina se stává jakýmsi mediem, jazykem zprostředkujícím mezi oběma světy. Skladby původně staroslověnské v latinském
zpracování vysvětlují a káží své právo v latinském světě, a zase naopak,
skladby původně latinské nalézají v domácím staroslověnském zpracování
cestu na východ, na sousední kyjevskou Rus i na jih, do slovanských zemí,
kam se z původního moravského těžiště staroslověnská liturgie přesouvá
a kam po zániku Sázavy přejde trvale. Latina ovládne a na půldruhého století
zaujme místo i úkol prvotního spisovného jazyka. Ale pod tímto svrchním
proudem latinského období v nepřetržité souvislosti se připravuje a sílí,

(8) Cesta soluňských bratři do Řima byla hlavně záležitostí důkazu jejích právověří, které němečtí
biskupové, dotčení cařihradskou misii jako zásahem do svých domnělých práv» osočili v ftimě z Střeni bludného učeni pod zaváděním nové liturgické řeči,
Papež se přesvědčil o řádnosti nauky a položením slovanských knih na oltář sv. Petra liturgii
slovanskou plně schválil. Jakobson se tedy patrně mýlí, když pokládá povolnost vůči slovanské
liturgii za myšlenku byzantskou a v zásadě protiřímskou.
Odpůrcem slovanské liturgie nebyl v IX. století R l m , nýbrž němečtí biskupové. Vždyť podobnou
úlohu hrála řecká hierarchie později v Bulharsku. f U m té doby netrval na liturgii latinské jako na
jediné a výhradní. Pokládal jí za záležitost domácí církve, italské, a do času otevřeného rozkolu se
nestavěl proti jiným liturgickým jazykům.
K patriarchovi cařihradskému Fotiovi a k otázce rozkolu viz dílo FRANTIŠKA DVOBNÍKA The
Photum Schism, History and Legend, Cambridge 1948 (Cambridge University Press) 509 PP.
Poctěno cenou francouzské akademie 1951.
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v postupném doznívání prvotního jazyka se vyjasňuje a tříbí proud orální
češtiny, hovorové výmluvnosti, který pak ve zralé pohotovosti, nepochopitelné bez oné skryté souvislosti, vystupuje na vrch, povzbuzen událostmi
spojenými s nástupem nové královské dynastie a posílen přílivem nových
myšlenek, jimiž bylo podníceno a zesíleno české povědomí a cítění.
Je dosud otázkou, co přetrvalo, co zůstalo v povaze českého jazyka,
v charakteru české výmluvnosti, když prvotní kulturní jazyk vyšel z užívání. Právě pro svrchu dotčenou skrytost tohoto dějství, zaznamenaného
jen v řídkých zlomcích a glosách, se sotva kdy podaří plně doložit, co z jazykové vyspělosti nejstarších českých slovesných památek právem vysazujeme.
Je věru podivné, že Dobrovský, zakladatel vědeckého českého jazykozpytu,
Stopy takové působnosti pro nedostatek příslušných dokladů popíral. Neméně podivně se spolu nesrovnává, je-li sv. Vojtěch představován jako
nesmiřitelný latiník, jako přímý odpůrce slovanské liturgie a zároveň původce nebo šiřitel starobylých písní, v nichž se právě dochovaly zřetelné a nepochybné pozůstatky prvotního slovanského spisovného jazyka.
Dnešní daleko pokročilé historické i jazykozpytné bádání se ve svém
poznání a názoru na věc s Dobrovským dávno rozchází. Je jasné, že otázku
působnosti prvotního slovanského spisovného jazyka na ustavení staré češtiny nelze omezovat jenom na tvaroslovné a lexikální pozůstatky. V tom právě
záleží život a působnost tradice, že to, čeho bylo jednou dosaženo, se bez
zvláštních příčin neopouští ani nevytrácí, nýbrž že to zůstává, pokud obstojí, v potřebě a užívání. Jako se v » Zákoně sudném « - jak Vašica ukázal
(přičemž dosvědčil zároveň moravskou příslušnost této svatocyrilské památky) - dochovaly stopy starobylého domácího nepsaného práva, tak tento
zákoník, ačkoliv zapadlý i v nástupném státě přemyslovském ,doj is ta nezůstal
bez skryté působnosti na ustavení českého práva. Podobně dává rozum, že
české duchovenstvo, alespoň v částech Písma tradovaných ústně, v perikopách, v žalmech, v modlitbách a v homiliích, nepracovalo od základu znova,
nýbrž pokračovalo v užívaném a vžitém slově, přizpůsobujíc a podle zákonů
české výmluvnosti vybrušujíc výraz, čehož dokladem je právě podivuhodná
jadmost a neotrocká vlastnost českých biblických prvotních textů, vyzrálá
v onom mnohonásobně vyzkoušeném »vymluvení«, o němž se v předsloví svého kázání výstižně zmiňuje barokní homiletik Jiří Procházka de
Lauro.
Dnes není pochyby, že rok 3827 zůstane jedním z nejpamátnějších dat
českého dějepisectví a zejména významným mezníkem pro dějiny českého
písemnictví. Tehdy, necelých deset let po Hankově »objevu« Rukopisu
královédvorského, věhlasný ruský filolog A . Vostokov objevil jiný, daleko
starší rukopis, vlastním původem z první polovice desátého století, první
staroslověnskou legendu o umučení sv. Václava. Tak ještě za života Dobrov-
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ského, který popřel životnost, ba samu existenci slovanského písemnictví
a slovanské bohoslužby v Čechách, se počínají otvírat dávno zasuté» zapomenuté a nevšímané zdroje. Dochází k novým stále se množícím nálezům
staroslověnských textů na Rusi, v Praze i v Charvatsku* V nich netoliko
ruská starší i moderní staroslověnská filologie s vynikajícím Sobolevským
v čele, ale i ostatní staroslověnský jazykozpyt vždy přesvědčivěji dokazuje
moravský a český původ těchto památek. Spolu s tím prokazuje i nepřetržitou souvislost slovanské bohoslužby a její moravsko-české kulturní tradice
až do jedenáctého století, kdy sice v důsledcích násilného zásahu, ale přesto
ustrojně a uvnitř nepřetržitě, vplyne v ovládnuvší latinu. Těmto výsledkům
jazykozpytného bádání vyšel vstříc a znamenitě je podepřel Pekařův důmyslný a historicky pevně založený důkaz o pravosti legendy Kristiánovy,
kterou Dobrovský pokládal za podobný romantický podvrh XIV. století (9)
jako Rukopisy (kterým nedůvěřoval a z části je i usvědčil z nepravosti),
která se však v pravém světle ukázala jako » pramen prvého řádu, pragmatickou historií moravskočeskou od počátku křesťanství až do umučení Václavova. « Tato pronikavá historická a jazykozpytná studia znamenají vpravdě
epochální » průlom do vžitých představ a názorů Dobrovského
které přes
celé století pro nedostatek positivních dat o existenci slovanské liturgie v Čechách zůstávaly v platnosti i u nejpřednějších autorit slovanské filologie.
Je věru památné, že lučavka téže kritické vědy založené Dobrovským, neúprosná a neúchylná ve svém » padni komu padni«, která rozpleptala tkáň
Rukopisů uměle ustrojených pro důkaz starobylosti české kultury, rozleptala nakonec i staletou kůru nepravd a záměrného mlčení, nevšímavosti
a zapomenutí nad jinými a daleko významnějšími a dávnějšími staroslověnskými rukopisy, jejichž pravda, krok za krokem vždy pevněji potvrzovaná,
ve svých dalekosáhlých důsledcích jasně předznamenává tak naléhavě žádoucí korekturu českých kulturních dějin a dějepisu českého písemnictví
především.
•

•

•

Než pokročíme ve své úvaze, bude třeba se opětně vrátit k Dobrovskému jako k základu principielních poznatků a zároveň i nesnází. Svým » Ději(9) Kristián j a k o d o m n ě l ý padělek ze X I V . století b y b y l před založením kláítcra N a Slovanech s o t v a
p o c h o p i t e l n ý . Nejstarší d o c h o v a n ý rukopis j e v k o d e x u Jana I V . z D r a ž í c z r> 1340I O d k u d b y se
v š a k b y l v padělku vzal m o c n ý Kristiánův důraz na kontinuitu slovanské a latinské liturgie u nás?
U nás ještě v nejnovĚjší d o b ě v e sborníku » Slovanství v českém n á r o d n í m ž i v o t ě « j e psáno o n a šem literárním v ý v o j i , k t e r ý » t r v a l téměř o s m set r o k ů «. N e h l e d ě k t o m u , že staroslověnština b y l
skutečně náš j a z y k s p i s o v n ý , j a z y k n i k o l i v cizí, ale obecní srozumitelný, k a m to d o s p í v á m e v t a k o v é m zhola zevnějším o m e z e n í , v n ě m í se n á m ztrácí nejen K o l d a a j e h o o k r u h , Jenítejn, B a l b í n
a s n i m i vžichni latiny užívající autoři, ale i D o b r o v s k ý , kteří pro naíe chrestomatíe zůstávají p o u h ý m
jménem?
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nám české řeči a literatury « předeslal kapitolu o osudech slovanské liturgie
v Čechách, ve které tvrdí, že » není pražádného dokladu o tom, že by kdy
v Čechách, které za své pokřestění děkují německým knězím, bylo užíváno
slovanského písma. « Proto z period, do nichž rozdělil dějiny kultury českého
jazyka, vylučuje a vůbec pomíjí dobu staroslověnského písemnictví. Toto
jeho rozčlenění v podstatě trvá v platnosti pro náš literární dějepis podnes,
a bylo do nedávné doby posilováno výklady Novotného, Vondrákovými
a zejména autoritou Jagičovou, kteří existenci slovanské liturgie v Čechách
sice už nepopírali, ale pohlíželi na ni jako na pohou epizodickou záležitost:
»immer nur eine zarte Zimmerpflanze, die bei jedem rauhem Windhauch
Schaden leiden musste.« Kterak se pak pozastavovat nad tím, že s určitou
ochotou na samém konci třicátých let našeho věku jsou u nás přijímány
E. Wintrovy Dějiny duchovního života »im Sudettenraum «, kde staroslověnská perioda v Čechách je pojímána jako nevýznamná záležitost jakési
» Volkskirche«, a že s nehoráznostmi Rádiovými v té věci se bude musit
důkladněji vypořádat Roman Jakobson, původem ruský učenec ?
Ale týž kritický Dobrovský, který svou periodisací prakticky na století zatarasil cestu, teoreticky ji otvírá dokořán památnou ale ne dosti všímanou větou ze samého počátku oné kapitoly, která popírá existenci slovanské liturgie v Čechách: »Kdyby byli Čechové poznali slovanské písmo
a s ním i slovanskou bibli a liturgické knihy, byl by tím rozvoj české řeči
dojista urychlen. * Dobrovský takto teoreticky přiznal, pro co ve své době
nenacházel potřebných dokladů, co tedy ve svém positivisticky důsledném
kriticismu popřel a na čem až do konce svého života trval, i když se objevem
Vostokovovým (jehož vývody zamítal) hlásily první zásvity nového světla,
v němž se žádoucí, ale jím nepoznaná podmínka ukázala nepopiratelnou
skutečností a jehož dlouhý paprsek ukázal daleko nazpět, kam zdaleka úzké
jazykové pojetí slovesnosti a z něho vyplynulé periodicity sice nedosahovalo, ale čeho se jaksi na rubu dotklo právě svým záporem. Čí jinak řečeno:
prostá skutečnost, že Dobrovský pátral po stopách staroslověnského díla
v českém písemnictví a byl si jist, že by nebylo zůslalo bez pronikavého vlivu
na rozvoj české řeči (» so würde dies unstreitig die Ausbildung der böhmischen Sprache beschleunigt haben «), kdyby pro tehdejší nedostatek průkazného materiálu ho mohl připustit, zůstává kladnou stránkou záporu této
památné věty. Její vyslovená podmínka se naplnila a spolu ospravedlnila
i iniciativní kladně-zápornou předtuchu, vyšlou z utajeného údivu nad jakoby náhlou, jinak nevysvětlitelnou zralostí prvních českých slovesných památek.
Ale i když se nám naší interpretací uvedené věty podařilo otřást jejím
záporným videm, to, co z ní prakticky vyplynulo a co zůstává neblahým,
doposud tradovaným omylem, j e Dobrovského periodisace, která porušila
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nezbytnou souvislost českých duchovních dějin umělými přerývkami, domnělými roztržkami, jež vedly k mylné myšlence přímé závislosti duchovního
dějství na politických osudech. Tyto veskrze liché domněnky pokřivily,
znesnadnily a takřka znemožnily výklad našeho dudaovního života a jeho
písemnictví, takže F. X . Šalda ve své studii o české literatuře z roku 1913
mohl odtud s určitým právem vyvodit bezútěšný závěr o ncpůvodnosti
a malé naději písemnictví, které nemá vlastních kořenů. Hle, jak podivně
se shoduje takový Šaldův závěr se svrchu uvedeným výrokem Jagičovým!
Dobrá, ale pak by se stěžejní otázkou stala sama existence české literatury,
která trvá po celé tisíciletí a o jejíž podnětné a pronikavé působnosti v ostatních
slovanských literaturách není sporu. Bylo by to možné, kdyby výrok o nejsoucnosti vlastních kořenů byl pravdivý ? Bylo by možné i tak zvané obrození, na jehož možnost sám Dobrovský pohlížel za poměrů, které nastaly
po roce 1780, s netajenou a důvodnou skepsí, kdyby živý a zdravý nezůstal
právě kořen, schopný ze sebe vydat různé ty otročiněveské tetky, strakonické truhláře Pánky a jiné jim podobné, aby probouzeli buditele„ kteří by
byli bez jejich pomoci uvázli, tak jako přemnozí, v osvícenských sítích josefínského německého školství? Chceme-li tedy mluvit o obrození jako o etapě v duchovních dějinách našeho národa, můžeme tak s jistým právem mluvit j e n o m o obrodě jeho vzdělané vrstvy a kulturních institucí, nikdy však o obrodě, o probuzení českého národa, který trval v kontinuitě svých tradic živý a zdravý,

schopen oživovat, co se mu působením cizích, jemu nevlastních ideí odcizovalo a odumíralo.
Proti době šestnáctého století, která je Dobrovskému vrcholem, zlatým
věkem české řeči a vzdělanosti, je mu čas pobělohorských Cech věkem postupně se prohlubujícího úpadku. Avšak při tomto hodnocení, jehož kriteriem
Dobrovskému bylo pouze jazykové pojetí národa, pronikavý kritik rozeznával, že v hlubokém pozadí onoho rozkvětu je cosi povážlivě otřeseno, když
kapitolu o humanistickém » zlatém věku « českého písemnictví uzavírá poznámkou o usnesení zemského sněmu z roku 1615: » Diese harten Verordnungen ... sind zugleich ein Beweis, das die deutsche Sprache sich schon allmählich unter den Böhmen verbreitet hatte«. Zjev, který se kromě četných
» cizomluvů « ve stavu jazyka neprojevil a který je svědectvím nedostačitelnosti pouze jazykového pojetí národa.
Politicky se Čechy propadly takřka v bezvýznamnost. To byl jistě
zřetelný a nepopěmý úpadek druhdy staroslavného království. Ale ke dnu
této jejich bídy neklesá duchovní život národa, ani jeho jazyk, který si razil
volný průduch v jiné rovině a právě ke sklonku let politicky nejtruchlivějších
dochází svého výrazu v bohaté anonymní tvorbě a dospívá k dokonalosti svého
druhu, která si v ničem nezadává při srovnání s podobnou tvorbou v národech politicky svobodných. Pod žezlem cizích vladařů, kteří ukrátili jejich
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práva, Čechy se tím úžeji tisknou k pravému ustavičnému Dědici a Knížeti
své země, jehož % koruna z Moravy pošla v němž j e pamět a znamení posloupností od vlastního prvopočátku a plnost tradice. Právě z tohoto » temna
jak je zvykem zneuctívat tuto dobu plnou statečného úsilí a zápasu, vyšlo
světlo onoho barokního historického vlastenectví, obráceného k samým
základům, v » zlatém věku « zapomínaným a otřeseným, ve kterých je prvopočátek a vlastní nerv národního bytí. Z něho právě vyšla ona řada obran
jazyka svatováclavského, plně vědomých prvopočátečních tradic, řada zahájená Balbínovým slovem a dosahující Thámovou obranou až do samých
časů Josefa Dobrovského, obran, jimž se v neporušeném jazyku nového
světce mučedníka, obhájce božského práva proti násilí světské moci, dostává
nového, výmluvného symbolu.
Poslední kapitolu svých Dějin Dobrovský nadepsal jako dobu úpadku
české řeči. Citáty z Balbína a ze Stránského vyličuje bídu a zkázu pobělohorských Čech a trpce poznamenává, co by tito svědkové říkali dnes,
nad zkušenostmi jemu přítomných let, kdy české naději pod záclonou určitých svobod byly pseudofilosofickým josefmstvím zasazeny daleko hlubší
rány, z jejichž důsledků se český duchovní život nedovedl plně vzpamatovat
ani za celé století, nehledě k tehdejším dalekosáhlým kulturním škodám,
nesrovnatelným s dřívějšími pohromami. Skorém úplná ztráta vzdělané
vrstvy, rozptýlené a zašlé v emigraci, ztenčení národa na pouhou pětinu
jeho bývalého počtu, třicetileté drancování, požáry a posléze konfiskace,
kterou přešla valná většina národního majetku do rukou cizinců, to byly
pohromy blízké úplné zkáze, jaká nemá sobě podobné v dějinách žádného
z evropských národů. Ale čím temnější ba černější byl líc těchto strašlivých
zkoušek, tím podivuhodnější se ukázal jejich rub. Národ v nich obstál: sám,
opuštěn a nikým nešetřen, opřen jedině o svaté zastánce a představitele
svých základních tradic. A odtud jeho Bílá hora mohla po staletích vyvstat
ve vidění hlubokého básníka křesťanské Evropy Paula Claudela jako symbol
jejích osudů. Praha mu vyrůstá v stěžejní bod západoevropských dějin událostí stejně památnou, jakou byla bitva u Lepanta. Ze porážka Fridrichovy
bělohorské armády se nestala porážkou českého národa, vysvítá z tohoto
básníkova dějinného pohledu, v němž český národ, třebaže zastupován cizím
králem a ponechán cizí obraně, nebyl bez účasti.
Ale vraťme se k Dobrovskému. I když pozorně sledujeme jeho výklad
0 úpadkových Čechách, nedocházíme k jasnějšímu poznání, v čem záleží
jejich jazykový úpadek a co se tím vlastně rozumí. Je jisté, že rozsah jazyka
1 pole jeho působnosti bylo zúženo, že zřetel národa ohroženého v kořenech
byl obrácen jiným směrem, do proudu jiných ideí a jiného cítění, jež určovaly a vytvářely styl nové doby a zapínaly všecky výrazové prostředky
ducha v nové funkce. Tohoto procesu se v plné míře účastnil i jazyk povzbu-
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zením a rozvinutím svých nových kvalit, čímž útvar jazyka humanistického,
v našem případě útvar veleslavínské češtiny* byl jaksi antikvován. Že se
duchovní život Čech nemohl účastnit tohoto procesu v plnosti, ale jen v tragickém okleštění a omezení, to mělo ovšem důsledky, které se projevily
v těžkých nedostatcích naší pobělohorské literatury, kde celé její kategorie
zejí prázdnotou. V čem se však projevil úpadek jazyka v oblastech, které
jí zůstaly dostupný? V čem se tu jazyk projevil pokažen, v čem pozbyl
své výrazové moci a výmluvnosti? V čem a jak se ukázala jeho nedostatečnost
a neschopnost? V německé literatuře náleží takovému Abrahamovi a Santa
Klara celá kapitola, jako významnému zjevu v písemnictví: kapitola, kterou
dějiny české literatury zůstávají dlužny našemu Ondřeji de Waldovi, Laštuvkovi a tolika dalším představitelům České barokní homilctiky, jež si ve své
výmluvnosti a výrazové síle dodnes hájí stupeň vysoké úrovně v umění
mluveného slova. Jestliže však jména těchto homiletiků Dobrovský znal
více méně jen z bibliografie, mohl být přece svědkem živého slova Vydrová,
posledního z tohoto rodu, s nimiž neměl nic společného stav jazyka, jaký
představovali na svém učilišti ve Vídeňském Novém městě Maximilian
Šimek a Jan Václav Pohl. A podobně stav jazyka našeho venkovského lidu
nepředstavovala ona makaronská čeština, kterou Jungmann slýchal z úst
poněmčilých měštek na litoměřickém trhu, kdy mu mohla ještě živě znít
v uchu výsměšná řeč tetičky z hudlické veselky. Té se dozajista nekupilo v
ústech deset německých frází, když chtěla říci jednu českou, ale vyjádřila
se svobodně a účinně řečí, která, jak sám poznal, zaťala do živého. V čem
a jaký tedy úpadek jazyka, který nedovedl definovat Dobrovský a po něm
všecka oficiální jazyková i literární historie až doposud?
V řeči o úpadku jde však o velmi závažnou účast přímo nepojmenovaného činitele, který vyplývá z povahy osvícenství, jehož myšlenkovému
proudu kritik Dobrovský příslušel, ovšem s jistými výhradami, ze kterých
se právě rozhodl k svému pozdnímu kněžskému vysvěcení (zapřísáhlým
iluminátem Stachem jízlivě posmívanému), jde tu v pozadí o pronikavý,
nesmiřitelný rozdíl dvojího pohledu, o odpor osvícenské mysli vůči baroknímu myšlení a cítění, jehož útvar se v druhé polovici osmnáctého
věku naklání a rozpadá, ale v oblasti lidového života ještě trvá v plnosti až
do konce předbřeznových let, což je významná skutečnost v českém duchovním životě. Osvícencům, jejichž myšlenka, veskrze importovaná, znamenala
cizí, s českými tradicemi nikdy nesrostlý živel, byl barok prototypem pověrčivého tmářství, lehkověrné vzníceností a překážkou střízlivého bádání
a pokroku. Jasně tedy vysvítá, že názor o zaostalostí a úpadku je obsažen
v samém jádře osvícenství, a že slovo o úpadku jazyka je pouhým odrazem
osvícenského postoje vůči baroku vůbec. Je slovem, které nevyznělo z kritického soudu o dějinách písemnictví jakožto dějinách jeho jazyka, jak by-
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chom li Dobrovského očekávali, nýbrž z premis zcela jiného druhu, neplatných pro soud o stavu jazyka.
Slovo o úpadku, které v oficiální literární historii je doposud oficielně
plamou charakteristikou celého českého pobělohorského písemnictví, se ukázalo jako myšlenka pokřivená v základě. Přesto však jeho důsledky pro
dějepis našeho písemnictví byly přímo osudné. I zde, pro jistou podobnost
věcí, mohli bychom užiti Pekařových slov, že »bylo doslova vylidněno
přes půl druhého století. « Veškerá česká slovesnost od třicátých let sedmnáctého věku až po sedmdesátá léta osmnáctého století se ocitají na nepsaném,
s nepochopitelnou ochotou respektovaném indexu, daleko přísnějším, než
byl proslulý Koniášův » Klíč který sám o sobě byl vynikajícím bibliografickým dílem. Písemný odkaz českého baroka, jako zplodina veskrze úpadková, pozoru nehodná, zapadl v prachu knihoven do neznáma, do svého
»temna «, ve kterém osvícený duch neměl chuť co hledat. S ním se však
vytrácel jeho jazyk, který trval ve své přirozené živé kontinuitě v ostatním
národě dál, i když se jeho nová osvícenská kulturní vrstva, vzdělaná v cizím
jazyce, od něho odvrátila. Teprve po své konversi, když hledala východisko
z vlastních jazykových nesnází, si uměle ustavila pravidlem spisovné řeči
útvar předbělohorského jazyka, po dvě století zapadlý a zastaralý. Tak prakticky došlo k osudnému, zbytečnému, nemožnému »navazování«, jemuž
teoretické, neméně pochybné opory se daleko později dostalo z Masarykova
výkladu České otázky. Tímto umělým a ve svých důsledcích neblahým zásahem byl porušen přirozený ústrojný vývoj jazyka. Mezi živým mluveným jazykem národa a mezi jazykem jeho nového písemnictví, jazykem
jeho nové kulturní vrstvy, se prohloubila neorganická nesouvislost, odpovídající jen zdánlivě přirozenému stupňovému rozdílu mezi hovorovým jazykem a jeho spisovným útvarem, mezi rozdílem jednoho a téhož jazyka ve
dvou rovinách - zjev, jímž se naše literatura neprospěšně liší ve srovnání na
příklad s literaturou polskou; zjev, který je u samého kořene překážek a nesnází jejího ztlumeného rozvoje, které nelze připisovat na účet ztrát a dluhů
vzešlých z důsledků tragických událostí politických. Barokní Čechy i po
Bílé hoře setrvávají v proudu duchovního evropského dějství, jehož se v mezích svého těžkého života činorodě účastní současnou odezvou na všechna
jeho hnutí. Zůstaly »královské« i ve svém ponížení a útlaku, věrny své
úloze, zastírané neutěšeným obzorem a vydaly (dokonce v jistém maximu)
v určitých oblastech hodnoty, jež se dnes uznávají * dějinách hudby, architektury i výtvarného umění (10). Z jakého nepochopitelného důvodu mělo

(10) » Vc znamení slohové jednoty baroko dosáhlo u nás výtvarné Síře a intensity nikdy nebývalé a vzepjalo se podruhé, po gotice XIV. vřku, k mimořádným výškám. Praha XVIII. stoled se vřadila mezi
vůdčí a tvůrčí střediska zaalpská. Tady - jak bylo dobře už poznáno - b y l y dořešeny a do důsledků
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tu zůstat bez účasti slovo ? Jen z neznalosti nebo z přímého neuznání a popření této činorodé účasti mohlo u nás vyvstat tolik zvláštních otázek a problémů, jinde zhola nemožných: nesmyslné nápady o nutnosti » dohánění
Evropy «, a » nahrazování ztracených let«, o potřebě » vyplňování mezer «,
v němž bylo vyplýtváno tolik sil na úkor vlastní tvorby, jejíž nesnáze tkvěly
ve zcela jiných příčinách, než jak se většina domnívala.
T o všecko nepochybně svědčí o uvěřeném a vžitém povědomí diskontinuity našeho duchovního a kulturního života, z něhož právě vyplývá všecka
složitá ideologie našeho »obrození« se všemi svými zauzlenými problémy,
do níž s takto pokleslou vírou v češtinu, vírou v živý jazyk, s racionalistickými
bludy proniklo i kvantitativní pojímání síly, ono ochotně přijímané učení
o * malém národě «, jež v samém jádře je tak protichůdné starobylému a ryzímu »na množstvie nehleďte!« ( n ) Jaká ironie, když vyznavači a věřící
»malého národa« prohlašují doby, která toto heslo razila, za vrcholnou
etapu našich dějin !
Je však otázka, do jaké míry a zda vůbec toto neblahé povědomí diskontinuity naší kulturní tradice, vyšlé z nedoloženého pojetí Dobrovského o úpadku jazyka a utvrzené osvícenskou nechutí naší obrozenské inteligence vůči
baroku, odpovídá pravdě (12). Pak ovšem by nám zbývala jen malá a krátká

dovedeny některé problémy, které byly naznačeny v X V I I . stoleri v radikálním baroku jihoevropském. U ž sama tato skutečnost nás nud a zavazuje» abychom poznali celou tuto výtvarnou produkci.«
U v á d í m tento výňatek z Blažlčkovy studie (Rokoko a konec baroka v Čechách, Praha, Orbis,
1948) jednak proto, aby se mé slovo nezdilo jen zaujatou nadsázkou, ale zvláítě proto, že táž » nutkavá závaznost« zplna plad i v oblasti ostatního baroka, zejména slovesného, vyklízeného stejné
potupnými jako laciným přízviskem »temna «. Kdo b y se pozastavoval nad přilil běžným žurnalismem »temného středověku «, který vskutku osvícenějším Mávám je dnes » clarté moycnage«!
(11) «Jak mnohem lépe bylo b y dle Němců jednoho, kteréhokoliv nářečí vůbec co písemního jazyka
uiívati«. T a t o myšlenka Jungmannova, zaznamenaná ke konci jeho života v jeho »Zápiskách «,
myšlenka, které před padesáti lety se dotkl už v předmluvě k svému překladu Miltonova Ztraceného
ráje, m i jen zdánlivou podobnost s defaitistickým heslem » malého národa «. O národě s nejstaríl
slovanskou literaturou, o jeho jazyku dávno vzdělávaném a jednom z prvních evropských jazyků
spisovných, se Jungmann nikdy nemohl vyslovit jako o pouhém » nářečí«. Jeho myšlenka, jako
nejednou po něm, byla inspirována neutěšenou a - s poukazem na Dobrovského - zdánlivě bezútěinou situací, v které žilo naše tak řečené obrození.
Slovo o »malém národě «, věc daleko pozdější, má kořeny s uvedeným výrokem Jungmann o v ý m jen zdaleka podobné. K e konci minulého století zpola opuštěná myílenka českého státního
práva vnukala »přilil rozumným« splynutí jako jedině reálné, positivní východisko x beznadějného
postavení Čechů osočovaných z »nesmyslného, věčného kverulantství.« Splynutí, ať už s kterýmkoli v
z oněch »velkých celků« - tedy i s ruským—zvenčí nám tak doporučované ke konečné moudré likvidaci » nepokojného středu Evropy «, neznamenalo by prostě konec, neznamenalo b y » sebevraždu, jež
nemá nižádného morálního ani politického smyslu «? - N e , nikterak nám není a doufáme nebude
lhostejno, » pod kterou vlajkou budu pít svou černou kávu «, ani nedáme přednost » živému Němci
před m r t v ý m Francouzem «.
Přece však v samém počátku první republiky uctívaný český spisovatel dovedl beze slova námitky vyslechnout, když: mu francouzský literát za své návítěvy v Praze chválil Čechy jako » nový
národ, nezatížený žádnou tradicí c (tedy bez minulosti) - T o je třeba alespoň zaznamenat, když se
nechce věřit, že učeni o » malém národě « nezůstalo tak zhola bez ovoce.
(12) Jediný a skutečný úpadek, b y ť se tvářil sebe osvíceněji, j e v tom, povyšuj e-li se nižší věc nad vyšší,
ethos nad logos. V tom j e příčina kardinální a jediná.
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naděje na jakýkoliv další růst. Proti tomu však svědčí bezmála dvěstěletý
rozvoj našeho kulturního života ve všech jeho složkách a činitelích: zjev
v jakémkoliv organismu nemožný a nepochopitelný, poněvadž popření
jedné tradice, popření jednoho článku, nutně s sebou nese ochromení všech
tradic, všech článků předcházejících. Zřetelným dokladem toho je právě
veskrze nejistá a bezradná, libovolná celková koncepce všech našich dosavadních literárních dějin, promítnutá ve stěžejní nesnáz, kterou je máchovská
otázka jakožto základní problém české poesie oficiální vědou nerozřešený.
Nikomu ani zdaleka nenapadá, aby pochyboval o tom, zdali česká
literatura je pouze věc o sobě, nebo zdali náleží do širšího organického
celku evropských literatur. Vždyť sama její zvláštnost jakožto literatury
české, její osobitost v jakosti myšlení a cítění, vyplývá ze základního společenství, z jejího pokrevního příbuzenství s ostatními, v němž se právě rozlišuje a je od ostatních rozlišitelná: v tom je právě původ a důvod vlastní
její existence. V této věci vůbec není žádné otázky, je to věc samozřejmá
a obecně jasná. Můžeme se tedy z hlediska této obecné jistoty důvodně tázat,
jak to, že v dějinách české slovesnosti je problém neznámý jiným literaturám,
a to dokonce problém týkající se základní věci. Už sama existence takového
zvláštního zjevu je bezpečným ukazatelem, že ne-li v organismu — což
by nás nezbytně stavčlo do nepochopitelné výlučnosti — tedy v zorném
iShlu našeho pohledu a z nčho vyplývajícího podání našich slovesných dějin
cosi závažného není v pořádku. Z literárního dějepisu je známo a nikterak
nepřekvapuje, jestliže s novými myšlenkovými proudy, se změnami názorů,
obecného vkusu a potřeb doby hasnou jisté hvězdy svého času první velikosti, a nabývají světla hvězdy dotud nepatrné a zdánlivě nevýznamné.
Takové úkazy a jim následné revize prostě vyznačují rytmus kulturního
dějství. V našem případě jde však o věc podstatně jinou, čemu nasvědčuje
více než stoletá trvalost, narůstající intensita a šíře stále živého sporu.
Mácha jc nadobro nenadálý, náhlý zjev, který od samého počátku na
sebe soustřeďuje dvojí pozornost. Tehdejší současná česká kritika, vycházející z klasicistické filosofie a estetiky, formulované Palackým, ho napadne
s vášnivou, zejména v Tomíčkové podání nevybíravou prudkostí, jako zjev
veskrze cizí a nežádoucí, ba urážlivý, jako výplod nedozrálý pro ktitiku.
Pro jeho stručný odsudek stačilo této kritice užít vlastního básníkova verše:
» Toť, co se nic nazývá «. Bezmála po stu letech Josef Král ve své prosodii,
založené na Dobrovského nauce o výhradní platnosti přízvuku, umísťuje
Máchu ve své klasifikační stupnici na jedno z posledních míst jako velmi
špatného veršovce. Ačkoliv kritický soud po desetiletích značně slevil ze
svého zásadního odporu, v jubilejním roce básníkových stých narozenin
» vyvržená škvára, zapadlá do květinového záhonu české poesie «, se v oslavných projevech proměnila ve » skvělý meteor, který ze tmy zaplál a do
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temnot zhasl.« V podstatě se však setrvalo při starém: cizinec pod novým
titulem zůstal dále cizincem, i když » krásným
Taková j e v nejstručnější zkratce bilance dlouholeté kritické bezradnosti {13) nad básníkem roku 1910, zatím co na druhé straně po celé oblasti
českého jazyka a zejména na předštúrovském Slovensku, kam hlas pražské
kritiky nedosáhl, Máchovo slovo zapaluje a budí živý ohlas jako dávno
čekaná osvobozující zvěst, jako klíčové heslo, jež otvírá zatarasenou cestu.
Slovenské nadšení a s ním i slibné naděje však pohasly v důsledcích žtúrovského rozkolu. Za to v Čechách, které básníka přivítaly s tak prudkým odporem, již jeho mladší vrstevníci Sabina, Nebeský a zejména Erben, který
přes přímý odpor svého smýšlení ve své básnické praxi kráčel jaksi cestou
Balaamovou, nastoupili do čerstvých stop Máchových. Reakční kvietismus
restaurace sice nepřímo přispěl odmítavé kritice, ale když 11a sklonku padesátých let reakce ochabovala, přihlásila se nová básnická generace s Nerudou
v čele k zatracovanému básníku naplno a bez výhrad jako ke svému mistru
rozpoznávajíc v něm kámen úhelný, osvobozující neopomíjítclnou mohutnost, s níž je nutno se vyrovnávat podobně jako Jákobovi s andělem: » Nepustím tě, leč mi požehnáš. «
Naproti této mnohonásobně potvrzené zkušenosti básníků však kritika
nadále novými problémy rozpřádá starou otázku a trvá ve svém nesouladu,
třebaže uměle harmonizovaném. Po dovršeném století svých prapodivných
nesnází, když tato kritika vyzkoušela řadu přijatelnějších jmen pro svůj neudržitelný zápor, ochotně sahá k novému, tentokrát v poetisující podobě
» Torsa a tajemství«, a tak bezděky obnovuje vyvrácené mínění o básníkově
díle jako o pouhých troskách a zlomcích. Také ještě dnes se ochotně přizpůsobuje a raději se přiklání k přijatelným, populárním polopravdám, aby sc
vyhnula nezbytnému, ale nepopulárnímu, ba nebezpečnému, tabuisovanému
pátrání nazpět proti směru paprsku světla, jež by ukázalo k jeho vlastnímu
zdroji, k jeho vlastním počátkům. T u ovsem by se musila statečně rozejít
s tolikerým dávno zasedlým bludem a za pravdu přijímaným předsudkem.
Ale všecky tyto dočasné překážky nedokážou trvale zmást ani nadlouho
utlumit postupně vždy zřetelnější a naléhavější poznání o nezbytnosti pronikavé revize našich kulturních a zejména literárních dějin, nového hodnocení
a uspořádání,, jež s rozluštěním máchovské otázky uvolní zadrhlé uzliny
i umělá podvázání žil, aby neukrácenou, tisíciletou dálkou se volně rozproudil
koloběh tradic duchovního života Moravy a Čech, aby plně dostály svému
odvěkému postavení a úloze v samém srdci křesťanské Evropy, na křižovatce
jejích cest, kam je vštípil sám Bůh.

(13) Zevrubněji o tom v kapitole nadepsané Křivé

zrcadlo - v knize Básník

(Praha, Melantrich, 1936).
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FKANTIŠEK

K O P

M O R A V S K O P A N O N S K Ý METROPOLITNÍ PROBLÉM
(Síla jeho ideového základu)

Uplynulo sedmset let od pokusu obnovit ve 13. století na
Moravě metropolitní zfízenL Přemysl IL si tehdy přál mít církevní metropoli v Olomouci. Podle odpovědi papeže Klimenta IV.
z 20. í. 126S se k tomu dovolával historické skutečnosti, že
arcibiskupský stolec byl na Moravě už dávno. Z toho vysvítáf
že Metoděj nezůstal trvale misijním orgánem, nýbrž že se z něho
stal sídelní nositel církevní pravomoci. Znění Přemyslovy žádosti by mohlo přispět k vyřešení stále jeítě otevřeni a navýsost
aktuální otázkyf kde stála hlavní pevnost Velkomoravské říše
s metropolitním sídlem.

Ú V O D

Situace na velkomoravském území se vpodstatě nezměnila, ani když
tam východofranský král Ludvík Němec po sesazení knížete Mojmíra I.
povýšil na knížecí stolec Rostislava (846). Smysl pro politickou nezávislost
nevyprchal, takže není divu, že i Rostislav se osamostatnil a že se snažil svou
moc nejen co nejvíc upevnit, ale i ozbrojenými silami rozšířit. Když se král
Ludvík spojil s Bulhary proti Velké Moravě, ohlížel se i Rostislav po spojenectví. V rámci tohoto úsilí také požádal papeže Mikuláše L (někdy mezi
858 a 862) o » učitele « ve věcech víry. Cíl byl promyšlen dobře. Konsolidací
církevního života, zakotveného přímo v papežském stolci a nezávislého na
Solnohradu a Pašovu, mělo se dovršit a zajistit i politické osamostatnění
Velkomoravské říŠc. (1) Není tedy omylem nazývat Rostislava osvoboditelem své země a zakladatelem křesťanské Moravy. (2)
Papež Rostislavově žádosti nevyhověl: »nemohl«. (3) Ale j e otázka,
zda by byl neprodleně vyhověl, kdyby byl mohl. Asi sotva. Ohled na krále
Ludvíka a do jisté míry i na bavorskou hierarchii musil jej v prvních chvílích
nutit k váhání. Papež potřeboval podporu východofranské říše ve svých

(I) F. DVORNÍK, Les Slaves, Byzance eí Rome au IX* siicle, Paříž, 1936, 156: « Sa demarche signifierait
alors qu'il voulait compléter 1'érnancipatioii politique des Slaves, á 1'égard de l'Empire franc, pax
une Emancipation rcligieuse.»
(a) A. LAPÖTRB, L* Europe et le Saint-Sitge & Vipoque carolingienne. L Le pape Jean VIII (872-882), Paříž,
1895, 93; » Rastiz, habile et brave, devint le libératcur de son pays et le foodateux de la Moravie
chrétienne* * Myšlenka j e již u KřiSťana a Středovského.
(3) List p. HADRIXNA II. Rostislavovi, Svatoplukovi a Kocelovi (869) v Života Metcdije
VIII/9; R .
RATXOS» Pramene k dějinám Velkej Moravy, Bratislava» 1964« 261.

336

sporech s králem. Lotarem ü. a se západofranskýni episkopátem. Časově
se to událo souběžně s vážnou roztržkou mezi papežem a byzantským císařem, která povstala sesazením cařihradského patriarchy Ignáce {858) a dosazením Fotia na jeho místo. A prohloubila se ta roztržka ještě i tím, že papežský stolec zároveň uplatňoval obnovu ilyrského vikariátu, onoho zařízení, které spočívalo v tom, že od připojení východního Ilyrika k východořímské říši (395) stáli církevně v jeho čele tesalonšd biskupové jako papežští
vikáři. (4)
Mohlo tedy působit groteskním dojmem, když se kníže Rostislav, nepochodiv v Římě, obrátil po vyslechnutí poradců a lidu 11a císaře Michala III,
v Cařihradě. »Nemáme takového učitele«, vyřizovalo knížecí poselstvo
císaři (5), » který by nám vysvětlil v naší řeči pravou křesťanskou víra, aby
nás i jiné kraje napodobily, až to uvidí. Tož pošli nám, vladaři, takového
biskupa a učitele. Neboť od vás vychází na všechny strany dobrý zákon. «
Rostislav byl hlavou všech slovanských kmenů na velkomoravském území.
Moravanům asi spoluvládlo víc knížat. On je však vedl a poselstvo mluvilo
jejich jménem. (6) A navíc myslel Rostislav také na jiné slovanské národy.
Měl tedy dalekosáhlé cíle.
Císař vyšel po poradě se synodou velmi ochotně vstříc. Bylo mu to
zároveň vítanou příležitostí k demonstračnímu aktu proti papežskému stolci
a jeho nároku na Ilyrikum a snad také k tomu, aby od byzantského dvora
vzdálil dvě významné a vlivné postavy, které by třeba byly mohly povážlivě
a nežádoucně posílit kruh Fotiových odpůrců. {7) A právě v době, kdy
římská synoda (863) sesazuje Fotia se všech církevních hodností, přicházejí
na Velkou Moravu oba soluňští bratří. (8) Byl to okamžik s církevního hlediska krajně ožehavý a choulostivý.
Velkomoravská problematika vyvolala a vyvolává v život mnoho vědeckých domněnek, což je způsobeno velkou mezerovitostí pramenného
(4) F. KOP, Vývoj metropolitní pravomoci v církvi západní. II. » Rozpravy České Akademie věd a umíní «
tř. I., čís. 96. Praha, 1944, 4 násl. K historii bojů mezi papežským stolcem a Byzancí o církevní pravomoc nad Hynkem viz V. VAVŘÍNEK, Staroslověnské řivoty Konstantina a Metoděje, » Rozpravy Čil.
Akademie včd, ÍLada společenských věd, roč. 73 - sel 7, Praha, 196a, 39 násl. a tam v pozn. 124
uvedenou literaturu,
(5) Život Konstantina XIV/3-5; RATKÖS, Pramene, 244. Podle Života Metoděje V. bylo císaři vzkázáno
toto: » A přišli k n i m mnozí křesťanští učitelé z Vlach i Řecka a z Němec a učí nás rozličné, ale my
Slověni, prostý lid, nemáme, kdo by nás naučil pravdě a vysvětlil smysl. A tak, dobrý vladaři, poilí
nám takového muže, který by nás upravil k všeliké spravedlnosti.« RATKOÍ, Pramene, 238.
(6) V . BARTŮNĚK, Život sv. Cyrila a Metoděje, v knize SoluňStí bratři, 1100 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, Praha, 1963, 32.
(7) Konstantin a Metoděj zaujímali ve velkém konfliktu vyčkávací postoj. Nevyslovili se pro Ignáce
ani Fotia. A když by byli museli s barvou ven, byla to doba, kdy už putovali na Moravu. Rozhodně
nelitovali, že opustili Cařihrad, kde znovu vyšlehl plamen náboženských svárů. Snad i Fotius je nechal
raději odejít, než aby j e musel později hledat v kruhu svých odpůrců. Jisté však je, íe se soluňití
bratři před odchodem z Cařihradu s Fotiem nerozešli. Srov. DVORNÍK, Les Slaves, 180 násl.
(8) O . POLÁCH, Církevně právní poměry ve středním Podunají od rozíífení kfesfanství ai, do pádu Velké Moravy. > Acta Academiae Velehradensis € X I X (Olomouc, 1948), 295 násl.
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materiálu. Je v nich často zdroj přesvědčující síly. Ale i když hypotéza přímo
vzkvete novými důvody, získanými ve světě skutečností, zůstává přece jen
trvale představou o pouhé možnosti. Cílem úsilí je vytyčovat dějinné skutečností. Cesta k němu vede přes překážky a oklikami. Správné poznání
nastává málokdy razeni. Pro přiblíženi k vyřešení problémů však stačí chtít
nalézt pravdu.
JurisdikM

titul

V kulturním vývoji na území československého státu je rok 863 zapsán
nesmazatelným písmem, neboř příchod Konstantina a Metoděje z popudu
velkomoravského dvora (9) je » událostí jistě přímo převratnou, jaké právem
po staletí vděčně vzpomínáme« (10). V jejich osobách »přišla na území
Velké Moravy skutečná vzdělanost, spjatá s počátky slovanské slovesnosti
a s velkým dílem mravní obrody, jejíž myšlenka byla hlásána slovem i písmem
v živém lidovém jazyku, aby se na ní mohlo podílet a být jí účastno všechno
obyvatelstvo. « (11) Konstantin byl tehdy knězem, Metoděj jáhnem. Oba
náleželi k těm cařihradským prominentům, kteří spatřovali v římském
biskupu nejen patriarchu západu, ale i hlavu křesťanské církve. Přímo se
vtírá otázka, kým byli soluňští bratři pověřeni fungovat církevně na velkomoravském území. O zapojení této državy k církevnímu východu se nedalo
ani uvažovat. Bylo by vyvolalo rázný odpor Říma, spojený s franským

(9) Z nepřehledné literatury k v e l k o m o r a v s k é p r o b l e m a t i c e s r o v . J. A . GINZEL, Geschichte der
Slawenapostel Cyrill und Method und der slawischen Liturgie, V í d e ň , 1861, 38 násl.; D ě j i n y řf5e m o r a v s k é ,
» S v ě t o z o r « , Příloha K S l o v e n s k ý m n o v i n á m , ( V í d e ň , I860),, 10 násl., 18; H. JIHEČEK,
Slovanské
právo v Čechách a na Moravě I, Praha, 1863, 107 násl.; J. E v . B í l Ý , Dějiny sv. apoštolů Cyrilla a Methoda, Praha, 1863, 2 1 ; D. DUDÍK, Dějiny Moravy I. Praha, 1875, 110 n á s L ; F. V . SASINEK, Církev
Cyrillo-methodějská,
Sborník velehradský, III. B r n o , 1883, 62 násl.; F. X . KHYŠTŮPEK, Vleobecný
drkevní dfyepis, II/R, Praha, 1886, 362; F. VACEK, Církevní déjiny české, P r a h a , 1890, 118; LAPÓTRE,
L'Europe et le Saint-Siége, I, 106 násl. (v č e s k é m p ř e k l a d u statě Moravané
o d F. EHRMANNA, » Vzdělávací knihovna katolická«, svazek VIII., Praha, 1898, 24 násl.); B. BRETHOLZ, Dějiny Moravy, I/I,
Brno, 1896, 68 násl.; J. N u v á f t i L , Die Gründung und Auflösung
der Etzdiocese
des hl. Methodius,
des
Glaubensapostels der Slaven, Programm des k. k. Staat s-Real und Obergymnasiums zu
Ungarisch-Hradisch,
1896/97, 1898/98 A 1899/1900

(Uherské Hradiště,

1897,

1 8 9 9 A 1 9 0 0 ) ; J. K .

GOETZ,

Geschichte

der

Slavenapostel Konstantinus
(Kyrillus)
und Methodius.
Quellenmässig
untersucht und dargestellt, Góta,
1897, 141 násl.; F, PASTRNBK, Dějiny slovanských apoitoUL Cyrilla a Mathoda. Spisůp poctěných
jubilejní
cenou královské české společnosti nauk čís. XIV., Praha, 1902, 71 násl.; V . NOVOTNÝ, České džjiny, I/I
(Praha, 1912), 323 násl.; F. DVORNÍK, Les Slaves, Byzance et Rome, 147 násl.; F. SNOPEK, Cyrill a Meapoítoli
Cyril
toděj, český slovník bohovědný, III (Praha, 1926), 261 násl.; J. STANISLAV, Slovanskí
a Metod a ich činnost v o Velkomoravskej rlíi, Vlastivědná knižnica Slovenskej Akademie vied a uměni,
sv. 2. Bratislava, 1945, 21 násl.; F. GRIVBC, Konstantin und Method, Lehrer der Slaven, Wiesbaden,
I960, 63 násl.; VAVŘÍNEK, Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje, 30 násl.; BARTŮNĚK, Život
sv. Cyrila a Metoděje, 32 násL
(10) V. VANJSČBK, Stát Moravanů, Velkomoravská fífe, Velká Morava, tisíciletá tradice státu a kultury, Praha,
1963,

20.

(11) Tisíciletý
str. 6.
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odkaz

Velké

Moravy,

* Lidová

Demokracie

«, roč. XXIII» čís. 354 (Brno, 24. X U . 1967),

zákrokem, a obojí by bývalo pro mladý slovanský stát nejen nežádoucí ale
přímo neúnosné. A ani v Byzanci nemohl zřejmě být zájem o existenci diecézí, které by nepodléhaly tamní patriarchální pravomoci.
Mezi autory nalezneme ještě i dnes zastánce tvrzení, podle něhož Konstantin a Metoděj vyvíjeli na Velké Moravě činnost pod pravomocí pasovského
biskupa. (12) Záleží však na tom, jak kdo pohlíží na diecézní zapojení, které
jednostranně provedla státní moc (Ludvík Pobožný). Čteme-li (13), že proti
činnosti věrozvěstů brojili latinští duchovní, arcikněží s kněžími a žáky
(bohoslovci), neznamená to ještě, že území bylo církevně organizováno už
v předkonstantinometodějské době z Pašova. Sice sem odtamtud i odjinud
z Německa a také z Itálie přicházeli na přechodnou dobu misionáři a někdy
i pasovský biskup zde vykonával církevní funkce. (14) Rozhodně však
Řím církevní příslušnost Velké Moravy k pasovské diecézi neuznával. A tak
si Konstantin a Metoděj tuto stránku z opatrnosti náležitě předem prošetřili,
už zajisté také proto, poněvadž přicházeli z centra byzantské říše na půdu
církve západní. Zřejmě j i m bylo vodítkem staré příslovečné rčení: drahý
je východ, drahý je západ, ale dražší je pravda. A když zjistili, že kraje, kde
mají působit, patří papežskému stolci, tu, jak čteme (15), nejednali protikanonicky, tj. nezachovali se jako jejich krajani, kteří odtrhli od římského
patriarchátu celé Ilyrikum, ani nežádali o svolení hlavu pasovského biskupství, nýbrž obrátili se o pravomoc do Říma (ad nos venerunt). Území, na
němž vyvíjeli činnost, bylo ještě misijní (16), přestože lid už vpodstatě byl
křesťanský. » Náš lid odvrhl pohanství a drží se křesťanského zákona «, pravilo
Rostislavovo poselstvo byzantskému císaři. (17) Je nutné chápat Konstan(12) Na příkl. DUDÍK na uv. m. I, i n nisi., k němuž se připojuje i NuvfifiiL na uv. m. (1896/7) 20 nisi.,
nejnověji A . MISKOVIČ, Cirkevné právo vo V tikej Moravě, Duchovný pastier X X X I V , Bratislava, 1957,
187; týž, Cirkevná správa vo Velkcj Moravě, tamtéž 207.
(13) Život Konstantina X V / 8 ; RATKOS, Pramene, 246.
(14) Právo vysílat kněze do misijní země měl každý biskup, zejména pohraniční; F. SNOPEK, KonstantinCyrill a Methodíj,
slovanšti apokolé, Olomouc, 1908, 42 násl., 45.
{15) List p. HADRIÁNA II. v Životě Metodéje VIII/10; RATKOS, Pramene 261.
(16) Nesprávně tedy GINZBI na uv. m. 40, z českých autorů DUDÍK I, I I I násl. a JIRKČEK 1,207. Srov. dále
list p. Jana VIII. z r. 879, adresovaný Svatoplukovi, podle něhož na Moravě, jakožto v zemi misijtnl,
učili římští misionáři: » sicut antecessores nostros, sanctos videlicet sedis apostolicae pracsules, parentes ves Cros ab inirio docuisse cognoscitis. « G . FHIEDHJCH, Codex diplomatkus et epistdaris regni
Bohemiae I, 1912, 17 (pod čís. 22). Není zprávy, podle níž by se pasovští biskupové ozývali proti
rušení pravomoci se strany věrozvěstů. T o lze pozorovat teprve ve stížnosti bavorských biskupů
z r. 900 papeži Janu IX. (viz níže), ale není vhodno se o ni opírat, jak to činí Jirečck, a to nejen pro
její opožděnost, nýbrž zvláště pro tendenčnost, která činí její údaje nespolehlivými. Zvyklost věrozvěstů na » malinké východní diecése «, uváděná KHYŽTÚFKEM II/I, 364 jako jeden z důvodů neuznávání pravomoci pasovského biskupa, nemůže právně přicházet v úvahu. SNOPEK, O
pravomocnosti
sv. Cyrilla a Methodéje roku 863 a£ 867, Časopis katoL duchovenstva X L I (LXVI), Praha, 1900, 59 dochází k závěru: »Pozorujíce missie na Moravě, nemůžeme sice biskupu pasovskému upíratí všeliké
právo na Moravu, ale rovněž také nelze nám se připojiti k oněm, kteří ve všem uznávají duchovní
jeho nad Moravou vládu. Mámeť za to, že mohl konati svůj úřad, mohl prováděti svou vůli na M o ravě, ale j e n o m pokud stolice apoštolská jináč nepostarala se o duchovní potřeby jejích obyvatelův. *
(17) Život Konstantina X I V / 3 ; RATKOŠ, Pramene 244.
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tíná a Metoděje spíše jako učitele a organizátory než jako věrozvěsty. (18)
Jejich hlavním posláním bylo prohloubit poznání pravdy, zavést křesťanský právní řád a provést přípravy k církevní samostatnosti Velké Moravy. (19)
Pravděpodobně chtěl mít Rostislav přímo slovanského biskupa, ale na samostatné církevní zřízení nemohl ještě pomýšlet. T o by bývalo předčasné.
Šlo jen o první krok k němu. (20)
První náběh k metropolitnímu zřízení

Opřeni o vylíčený církevněprávní základ, pracovali soluňští bratří víc
než tři roky. Po prvním roce jejich působení přepadl král Ludvík vojensky
Velkou Moravu. Rostislav kapituloval a byl nucen podrobit se franské
svrchovanosti a dovolit také íránským (německým) kněžím misijní činnost
na Velké Moravě. {21) » Znovu tam byla otevřena cesta bavorskému duchovenstvu. « (22) Tím došlo na velkomoravském území k trapnému misijnímu soutěžení, jímž byl vytvořen kořen trpkých neshod, třenic a sporů v otázce
místní církevní pravomoci. Rozhodně tu však zůstal zdroj velké tvůrčí
možnosti, bylo tu silné » potenciální jádro «, z něhož prýštila energie k nezlomné vytrvalosti ve zneškodňování franskolatinského tlaku směřujícího
proti výstavbě samostatného metropolitního zřízení slovanského.
Koncem 867 nebo začátkem 868 se soluňští bratři dostavili k papežskému stolci. Tuto jejich cestu zahalují nejasnosti a záhady. (23) Je však
jisté, že se bratři zastavili asi na půl roku u knížete Kocela v Panonii, kde
rovněž hlásali křesťanství a vyučovali slovanské liturgii (24) (Rostislavův
plán církevního osamostatnění vznikl asi v dohodě s Kocelem) a že v Římě
složili počet ze své dosavadní učitelské a misijní činnosti (25)
(18) Srov. RATKOJ, Pramene 220: » Lit erár na a výchovná činnosř Konstantina a Metoda od r. 863-867
ja Uíila od činnosti íránských niisionárov. Konštantín, ktorý dostal vzdelanie na carihradskej d v o r skej univerzitě a tu sa stal známým pod nlzvom Filozof, ostal v prvom řade u č i t ď o m a položil spolu
s Metodom prvé základy moravského učiliíťa, ktorého d d ' o n i bola výchova kňazského dorastu
ako základného předpokladu pre upevnenie krístianizácie na V . Moravě. « N á z v e m »učitel« se
označoval jáhen nebo knfiz způsobilý k vyučováni a ostatní misijní činnosti. Název a služba učitele
byly slučitelné i s biskupskou hodností; GRIVHC na uv. m. 66.
(19) Mríxovič na uv. m. 207. VAVAÍNEK, který na uv. m. 32 připouští i názor Vašicúv, podle nřhož Rostislav žádal od byzantského císaře odborníky, kteří b y mu sestavili zákoník, » Zákon sudnyj ljudem «,
poznamenává tamtéž: t Hlavním předmětem jeho (Rostislavovy) žádosti bylo vyslání biskupa,
který by se ujal organizace a správy moravské diecéze.«
(20) DVORNÍK, Let

Slaves,

157.

(AI) Fuldské letopisy k r. 864; RATKOÍ, Pramene 97 násl.; GRIVEC, Konstantin
(22)

und Method,

63 nisi.

V A V Ř Í N B K , 34.

(23) SnažJ se j e objasnit NOVOTNÍ, Kritické příspěvky k staríím dějinám leským. L Soíunhí
vfrozvistové
a Řlm, » český fasopis historický « X V I I (Praha, 1911), 271 násl.
(24) Život Konstantina X V / 1 9 ; RATKOÍ, Pramene 247. Po přemožení Avarů opanovali Panonii Frankové.
Ludvik Pobožný udčlil Dolní Panonii v léno Pribinovi, po němž tam nastoupil vládu r. 861 Kocel.
(25) V tuto souvislost uvádí cestu F. PALACKÝ, Dějiny národu českého I, Praha, 1894, péčí B . Riegra, 73.
Rozhodné vlak nešlo, jak míní DUDÍK I, 114, O »účinek dobrovolného předsevzetí«.
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K návštěvě u Kocela došlo asi z popudu Rostislavova. » Stejně jako
nikdy nepřestal usilovat o samostatnost politickou, neztratil Rostislav se
zřetele ani svůj záměr vybudovat na Moravě samostatnou a na Francích
nezávislou organizaci církevní. Obojí tehdy spolu nerozlučně souviselo.
Proto v době, kdy připravoval nový odboj proti říši, vyslal byzantské misionáře, aby rozšířili počet svého duchovenstva.« (26) Ale ani polmutka
cesty do Říma se neodchylovala od této souvislosti. Nelze sice popřít, že
prvotní účel papežského pozvání tkvěl v otázce pravověrnosti, ale není
vyloučeno, ano zdá se být velmi pravděpodobné, že Řím měl na zřeteli
už také organizační základy. To se stalo přímo akutní, když ještě za Metodějova pobytu v Římě (Konstantin zemřel 869) přišlo k papeži poselstvo od
Kocela s žádostí, »aby mu (Kocelovi) přenechal Metoděje« (28), tj. aby
Metodějovi snad udělil pravomoc výlučně nad Panonií, nikoli nad Moravou. Papež Hadrián II. odpověděl (29): »Ne tobě jedinému (Kocelovi),
nýbrž všem těm slovanským krajům ho posílám, učitele od Boha a od svatého apoštola Petra. * Šlo o realizaci papežských práv v obou zemích majících
tvořit funkční obvod Metodějův. V ustanovovací bule, adresované Rostislavovi, Svatoplukovi a Kocelovi (869), se praví (30): » Uváživše věc, rozhodli
jsme se poslat Metoděje, když jsme jej vysvětili spolu s žáky, {tedy jako
pouhého kněze) do vašich krajů, aby vás učil, jak jste o to žádali, a překládal
knihy do vašeho jazyka úplně podle celého církevního pořádku, také se mší
sv., to jest s liturgií, a křtem, jak s tím začal filosof Konstantin. Zachovávejte
jedině ten zvyk, aby se při mši sv. četl apoštol a evangelium nejprve římsky
(tj. latinsky), pak teprve slovansky.« Podle úmyslů papeže a soluňských
bratří měla slovanská liturgie jednak přitahovat k sobě všechny Slovany,
jednak mařit byzantské a franské pronikání do slovanských zemí. (31) S bulou se Metoděj vrátil ke Kocelovi, jejž však papežovo opatření neuspokojilo:
toužil po něčem daleko větším. Proto poslal Kocel Metoděje zpět k papeži,
» aby mu jej (papež) vysvětil na biskupství v Panonii, na stolec svatého Andronika, apoštola ze sedmdesáti, což se také stalo.« (32) Chtěl tedy mít hned
arcibiskupa, když ne sídelního, tedy aspoň titulárního. O sídlo by se mu
byl už postaral. » Tak se na bitevním poli, na němž proti sobě stojí kvůli
Ilyriku Byzanc a Řím, znovu objevuje staré Sirmium, vynořujíc se téměř
jako deus ex machina« (33), tj. nečekaná událost, která vyřešuje zápletku.
(26) VAVŘÍNEK 36.

(27)
(28)
(29)
(30)

NOVOTNÝ, České dějiny I/I, 327.
Život Metoději VIH/I; RATKOŠ, Pramene 259.
Život Metoději VIII/2; RATKOŠ, Pramene 259,
Život Metoději VIII/i 1; RATKOŠ, Pramene 260 násl. Literaturu ke sporu o její pravost viz u VAVŽÍNKA, 41 násl., pozn. 132.

(31) GBIVEC XIO.

(32) Život Metodějě VIIl/17; RATKOŠ, Pramene 261. K tomu viz DVORNÍK, Les Slaves, 202 násl.
(33) DVORNÍK, Les Légendes de Constant in et de Méthode vues de Byzance, Praha, 1933, 270.
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Mezitím dosáhl Rostislav opět státní nezávislosti. A tak v ovzduší doby,
kdy ona » ohromující pevnost Rostislavova a ode všech prastarých pevností
odlišná« (34) přispěla vydatně k utvrzení samostatnosti a svrchovanosti
Velké Moravy a kdy kníže Kocel užil velkomoravských úspěchů k osamostatnění i svého panství nad Panonií, vrací se Metoděj z Říma jako moravskopattonský arcibiskup nebo, snad přesněji, jako panonský arcibiskup, jemuž
byla přidělena také Velká Morava (870). Byl to první krok k uskutečnění
velkého plánu, podle něhož měl být spojen v jedinou církevní provincii
všechen kraj staré římské Panonie, rozšířený na východě a severu o slovanské
kmeny, jež už byly nebo teprve měly být získány pro křes Cans tví. (35) Panonie byla národnostně i zeměpisně a hospodářsky spjata s Velkou Moravou,
zvlášť s její jihovýchodní částí (Slovenskem). Základem Metodějova postavení měl být starobylý stolec srěmský v římské Panonii, už dávno zaniklý,
ale sahající svou tradicí až k začátkům křesťanství. (36) Metodějovo arcibiskupství mělo církevněprávně navazovat na srěmský stolec a zahájit pokračování v jeho dávné vznešenosti a slávě. Srěm (SIrmium) býval hlavním
městem ilyrských provincií (caput Illyrici). V době římského panství se
z něho stalo významné obchodní centrum. V Srěmu se zdržovali někdy
i římští císařové a měli tu svůj palác. Srěm byl význačným biskupským sídlem
římské říše už před uznáním křesťanství. Srěm a srěmská církevní metropole
zanikly za Avarů (582), ale jméno zůstalo okolní krajině a také památka
slavné církevní i světské minulosti trvala dál. V době, o kterou jde, však
patřil srěmský kraj k východofranské říši a tvořil část Kocelova území, které
už Karel Veliký připojil po zničení posledních zbytků avarské říše k solnohradskému arcibiskupství. Papežský stolec císařskému opatření neodporoval, ale ani je neschválil, čímž si ponechal možnost navázat kdykoli na
původní právní stav. A k tomu se nyní naskytla příležitost. Jurisdikci, spojené
s teoreticky obnoveným srěmským stolcem, bylo z papežské moci vykázáno
panonské území Kocelovo a k němu církevně připojené území velkomoravské. Je zcela jasné, že se to výborně krylo s Kocelovým záměrem čelit
právu solnohradského ardibiskupství v Panonii starším právem římského
stolce. Původně sice podporoval Kocel ve svém knížectví christianizaci prováděnou duchovními solnohradské arcidiecéze. Nejednou hostil přímo arcibiskupa. Záhy však se přesvědčil, že církevní závislost na cizím světském
území je velkou politickou nevýhodou.
(34) Fuldské letopisy k r. 869: » Qui (totiž: KAROLUS) cum exercitu sibi commisso in illam inefFabileim
Rastizi munitionem et o mni buj antiquissimis dissimilem venisset, ... < VycL F. KURZE, Hannover,
1891, 69; RATKOŠ, Pramene 100. NBVĚŘU, Die Gründung und Auflösung der Erzdiöcese des kl. Methodius, na uv. 111., 1896/97, 25: » Rastislav... stand politisch unabhängig von den Franken da.«
( 3 5 ) LAPÓTRB

116.

(36) Ve smyslu této tradice měl být Metoděj nástupcem sv. Andronika, jejž ustanovil apoštol Pavel prvním
srěmským biskupem. Viz NBVMUL, 1896/97, 17 nisl.; DVOHNÍK, Les Slaves 75.
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Výslovně arcibiskupem stal se Metoděj už nyní. (37) Zároveň byl tecf
jmenován také papežským legatem. Vyplývá to z pozdějších pramenů (3 8),
jež jej nazývají biskupem vyslaným přímo od papežského dvora (episcopus
e latere destinatus), arcibiskupem vykonávajícím poslání apoštolského stolce
k (slovanským) národům (archiepiscopus legatione apostolicae sechs ad
gentes fungens) anebo prostě papežským vyslancem (missus noster). Postavení Metoděje jako papežského legáta nutno posuzovat analogicky podle
postavení Bonifáce u Franků. Papežskému legátu podléhala celá církevně
organizační stránka v jeho legačním. obvodu. (39) Metodějova arcibiskupská
hodnost se omezovala, jak už známo, na Panonii a Velkou Moravu. O otázce
arcibiskupského sídla bude zmínka níž.
Pozvání soluňských bratří do Říma a zřízení samostatné slovanské
arcidiecéze, to nutno znovu zdůraznit, bylo současně také novou vývojovou
fází v boji mezi římskou kurií a byzantským patriarchátem o pravomoc nad
Ilyrikem. Řím neváhal jednat neodkladně. A není divu. Žnovudosazení
Ignáce na patriarchální stolec cařihradský a upevnění jeho postavení proti
přívržencům Fotiovým (869/70) vylučovalo možnost, aby se bratří přiklonili k rozkolu. Tím odpadla na čas zásadní překážka, která stěžovala uskutečnění velkých plánů.
Novým opatřením nastal zvrat v církevním uspořádání Panonie a Velké
Moravy. Řím se touto cestou pokoušel nejen zpevnit svou pozici proti Byzanci, ale i zastavit pronikání franské církevní moci na východ. Starokřcsťanské Sirmium mělo nejenom skýtat církevnčprávní základnu a kanonický
titul i zevní lesk pro slovanskou arcidiecézi, ale mělo být hlavně také důležitou morální oporou a vzpruhou k její solidní vnitřní výstavbě. Pro západní církev byl tento krok, zvlášť vzhledem k slovanské liturgii, mimořádnou novotou a neslýchanou výjimkou, o níž rozhodné nešlo předpokládat,
že projde hladce a bez hluku. Spor mezi Cařihradem a Římem, který vyvrcholil za patriarchy Fotia, a zápolení o Bulharsko, kolísající nerozhodně mezi
církevním západem a východem, doporučovalo existenci takové vsebeuzavřené církevní oblasti, která by působila přitažlivě na východ i západ
a přispěla k překlenutí nebo zmírnění rozporů mezi oběma církevními centry. Také proto byl Metoděj jmenován papežským legátem k pokřestění
Slovanů. (40) Jistě to byl plán s dalekosáhlým a důkladně promyšleným
zaměřením, plán, způsobilý vydatně spolupodporovat a sílit také slovanské
politické sjednocení.
{37) List p.Jana VIII. Svatoplukovi (14. VII. 879): » Methodius vester archiepiscopus, ab antecessore nosero,
Adriano scilicet papa ordinatus.« FRIEDRICH, Cod. diplom. I, 17, pod čís. aa.
(38) Viz níže.
(39) SNOPEK, Die Slavenapostel. Operum Academiae Velehradensis tomus V. Kroměříž, 19x8, 200.
(40) GHIVEC, 89 nisi, a 104, pozn. 60.
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Násilné přerušení

Kdyby byly organizační akce zůstaly omezeny na Velkou Moravu,
mohla věc proběhnout bez větších potíží a celkem hladce. Rostislav byl už
téměř úplně nezávislý, zatímco Kocel nepřestal být vazalem východofranské
říše. Panonie nebyla samostatným knížectvím jako Morava, kde íránské
vrchní panství i íránská církevní správa byly velmi vratké a často nadlouho
přerušeny. Metodějovo dílo se slovanskou liturgií mělo na Moravě zřejmě
volnější prostor a, možno říci, logičtější předpoklady než v Panonii. (41)
Proto narazilo zapojení Panonie na tuhý bavorský odpor. Zde působil
dřív krajinský biskup (chorepiscopus), jindy biskup, ovšem nikoli samostatný, pak zase arcikněz, a všechny tyto církevní funkcionáře ustanovoval
solnohradský arcibiskup. K tomu se družily i majetkoprávní vztahy. (42)
Není proto divu, že v důsledku nových opatření došlo k vážným komplikacím. Nebylo bezdůvodné, když Solnohrad se cítil tvrdě dotčen. » Tomuto
stolci nebylo odňato, jako na Moravě, křesťanství čerstvého data a vybudované převážně cizím přičiněním. To, o co přišel, byla cena dlouhých let
apoštolské práce a církevní správy. «(43) I když Solnohradu nepříslušel
kanonický titul k jurisdikci v Panonii, bylo tu aspoň rozhodnutí Karla Velikého (44), zatímco pro velkomoravské území nebylo ani to.
Především tedy opustil Kocelovo knížectví z odporu proti slovanské
liturgii dlouholetý tamní arcikněz Rihpald a vrátil se do Solnohradu. (45)
Nepochybně s ním Metoděj projednal převzetí církevní vlády. Solnohrad
přece musel dostat z Říma úřední zprávu o tom, že byla zřízena nová arcidiecéze a že bylo její území vyňato z moci solnohradského arcibiskupství. Ž e
by byl Rihpald odchodem rezignoval na svůj úřad, je nepravděpodobné.
Jel si spíše stěžovat na Metoděje a měl jistě v plánu vyburcovat bavorský
episkopát proti zřízení slovanské církevní oblasti.
Zatím byl v nové slovanské arcidiecézi proveden kus organizační prácePo úpravě základů duchovní správy v panonské části arcidiecéze mohl se

(41) Srov, NOVOTNÝ, České d/jiny I/I, 346; GRIVBC, 68 násl.p 110 násl.
(42) Líčí to Cotwersio Bagoariorttttt et Carantanorum 8 násl.; RATKOŠ, Pramene 84 násl. SNOPEK, O pra
mocnosti 56; týž, Konstantinus-Cyrillus
und Methodius, die Slavetiapostel, Operurn Academiae
Velehrademis tomus IL, Kroměříž, 1911, 42. Srov. LAPÓTTIE, I, 116; GOETZ, Geschichte der Slavenapostel, 171.
(43) LAPÓTUB

116.

(44) CŤWIUFTTIU 7, 8; RATKO?, Pramene

84 násl.

(45) Convertio 12: » ... Rihpaldum constituit archiprcsbyterum (totiž: solnohradský arcibiskup Adalvin).
Qui imiltum tenipus ibi demoratus est, exercetis suum potestative officium sieut illi licuit archiepiscopus su us, usque dum quidam Graecus Methodius n o m i n e no viter inventís Sclavinis litteris (1)
lingua m Latinain doctrinamque Romanam atque litteras auctorales Latinas philosophice superduccns vilescere feeit cuncto populo ex parte missas et euangelia ecclesiasticumque officium illoruin
qui hoc Latine cclebravcrunt. Quod illc ferre n o n Valens sedera repetivit Iuvavensem. « M . Kos,
Conversio Bagoariorum et Carantanorum, Razprave znanstuenega druítva v Ljubljani, I i , historični
odsek 3, Lublaň 1936, 138 sq.; RATXOŠ, Pramene 90.
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Metoděj pustit do církevní organizace svého původního misijního (velkomoravského) území. Ale nebylo mu dopřáno ani pořádně zabrat. Vbrzku
se musely práce zastavit. Zmařila je vyšší moc. Za nového politického stavu Rostislav byl totiž odstraněn a celá Velká Morava se ocitla takřka naráz
v lennim područí Svatoplukova spojence Karlomana, syna Ludvíka Němce
a správce východní marky (46) - vzrostla chuť íránského duchovenstva
zničit Metodějovo dílo. Zejména napadali slovanskou liturgii, která byla
jádrem výukové a misijní metody soluňských bratří. Nebylo věru žádné
umění dokonce zajmout Metoděje a postavit jej, vzdor jeho papežskému
pověření, před soud bavorské synody, konané asi v Řezně za přítomnosti
krále. (47) Pochopitelně se soudu zúčastnil solnohradský arcibiskup i pasovský
biskup. Synoda nebrala na vědomí, že Metoděj je arcibiskupem a že má
svou diecézi, ano, uplatňovala nárok na jeho území. Byla by nejraději uplatnila na Metodějovu činnost kanonické předpisy, jimiž byla vytyčena rázná
opatření proti potulným duchovním a bezdiecézním biskupům a jež je
stihaly těžkými tresty. (48) Položila Metodějovi olázku: »V naší oblasti
učíš ? « Metoděj odpověděl: » Ano, kdybych věděl, že je vaše, vyhnul bych
se jí, ale je svatého Petra. A vpravdě, vystupujete-li z řevnivosti a lakomství
proti starým hranicím v rozporu s kánony, bráníce božímu učení, varujte
se« (49) V e ztotožňování papeže s Petrem se skrývá uznání římského
primátu. Hájil tedy Metoděj starší právo papežského stolce, což bylo předmětem sporu. Tím zdůrazňoval, že nová arcidiecéze nepodléhá Solnohradu,
nýbrž bezprostředně Římu, z jehož moci došlo k oživení srěrnského stolce.
Přesto skončilo synodní řízení tím, že byl Metoděj odsouzen a že byla na
něho uvalena vazba. (50)

(46) NOVOTNÝ, České déjiny l/i, 342 násl. Svatopluk se stal pánem Velké Moravy pod franckou lennl
výsostí. Když jej Karloman dal uvěznit, byla správa země svěřena východním markrabatům Vilému
a Engelšalkovi. Od té doby tam zavládly trvalé nepokoje.
(47) Život Metoděje IX, X ; RATKOS, Pramene 261 násl. Srov. také G. N. BONWBTSCH, Cyrill und Methodius, die Lehrer der Slaven, Erlangen, 1885, 14.
(48) Viz DVORNÍK, Les Slaves 209 násl.
(49) Život Metoděje, IX/r-3; RATKOS, Pramene 261 násl.
(50) Život Metoděje, IX. na konci; RATKOŠ, Pramene 262. GRIVBC, 92 násl. Literaturu k tomu viz u VAVŘÍNKA, 43, pozn. 137. Nejnověji A . W . ZIEGLER, Methodius auf dem Weg in die schwäbische Verbannung, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Neue Folge I, Mnichov, 1954, 369 násl.; R . ROGOSHÍ,
De incarceratione et migrationibus Methodii, Slavorum praeceptoris et archiepiscopi, Slavia X X V , Praha,
1956, 262 sqq. GoETZT 176, bere v ochranu bavorskou stranu a omlouvá ji tím, že nevěděla o ustanovení Metoděje nebo že ji o tom neuvědomil Aim. Goetz 172 až 174 též zastává náhled, podle něhož
je odchod Ríhpaldův dřívějšího data než ustanovení Metoděje za arcibiskupa a že autor spisu Conversio nevěděl o tom, že byl Metoděj ustanoven. » Gleichzeitig vielleicht, píše Goetz, während nach
der Heimkehr Richbalds die conversio verfasst und eingereicht wurde, war Methodius in R o m
zur Bischofsweihe. So ist möglicherweise die conversio eine Klage gegen den Eindringling und Rechtsverletzer Methodius, aber noch nicht gegen den Erzbischof Methodius, von dessen neuer Würde
sie nichts wusste. « (174) Avšak titul svého právního postavení Metoděj synodě vysvětlil. Je tedy
jen možné, že synoda nevěřila pravosti dokladů anebo nechtěla zatím uznat novou situaci, s níž
nesouhlasila.
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Proces před bavorskou provinciální synodou byl zmatečný formálně
i hmotněprávně, nehledě k surovému a vyzývavému chování biskupů.
Srovnáním pramenných míst lze sestavit materiál, z něhož tito mohli čerpat
svá obvinění proti Metodějovi. Touto cestou možno také zjistit, jak byl
foimulován rozsudek, a dopátrat se celé řady procesních podrobností. (51) Šlo
o nepříslušný soud provinciální synody, a to j e to nejhlavnější. Ostatně v
době Metodějově nemohl být biskup pravoplatně odstraněn bez zásahu papežského stolce. Názorným poučením mohl být případ soissonského biskupa
Rothada z let 861-865 v říši západofranské. (52) Ale bavorský církevní
soud nedbal důsledně ani starokanonických procesních zásad. Neposkytl
Metodějovi možnost odvolat se k papežskému soudu, takže se i ve vazbě
marně Metoděj domáhal apoštolského stolce. Byla to opovážlivost, nevyhovět Metodějově žádosti o podání odvolání do Říma. T o příkře odporovalo
ustanovením koncilu sardického z r. 343. (53) Samo synodní řízení nebylo
v souladu se zásadními předpoklady procesního práva. Žalobci a soudci
byly tytéž osoby, třebas metropolita postoupil předsednictví soudu frizinskému biskupu. Soudní rozsudek byl nekanonický, neplatný, trval však
jeho faktický následek. Šlo vlastně o spor s papežským stolcem. Protože však
soudní řízení o takovém sporu bylo formálněprávně nemyslitelné, schladil
si veřejný žalobce žáhu na Metodějovi. Jinak tomu nelze rozumět.

Zlomení odporu

Metoděj si poseděl ve Švábsku dva a půl roku. (54) » Musil vyměnit
biskupský trůn za vězení. « (55) V jeho nepřítomnosti asi pokračovalo učitelské a misijní dílo v panonské části arcidiecéze pod záštitou knížete Kocela.
Zatvrzelý postoj bavorského episkopátu měl mít právní oporu v už zmíněném tendenčním spisu anonymního autora « O obrácení Bavorů a Korutanci5« (56), napsaném proti arcibiskupu Metodějovi. Spis měl obhajovat církevněprávní nárok solnohradského arcibiskupství na Panonii. B y l určen
k získání rozhodujících míst pro bavorské stanovisko (57), a tak se Meto-

(51) T a k o v ý rekonstrukční pokus provádí ROGOŠIČ na uv. m. 267 násl.
(31) C . OTTO, De causa Rothadi, episcopi Suessionensis. Disertace, Vratislav, 1862, 12 sqq.; C . v . NOORDBN,
Hinkmar von Rheims, Bonn, 1853, 178 násl.; H. SCHRÖRS, Hinkmar, Erzbischof von Rheims, Freiburg
v . Br., 1884, 237 násl.
(53) KOP, Vývoj metropolitní pravomoci, I, 103 násl.
{54) Život Metod/je IX/7 nakonci; RATKOŠ, Pramene 262. K otázce místa, kde b y l Metoděj vězněn, viz
GRIVBC 100 násl. Má to být benediktinský klášter Ellwangen.
(55) DVORNÍK, Les

Slaves

210.

(5tí) Nejlepšf vydání (už uvedené) pořídil M . K o s (Lublaň, 193Ö).
(57) DVORNÍX, Les Slaves 208: » H devait tout á la fois attirer 1'attention de l'empereur et servir de base
juridique aux revendications des évfiques de Passau et de Salzbourg.«
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dějová činnost popisuje jako narušováni církevní pravomoci Solnohradu,
nabyté r. 798 z vůle Karla Velikého. (58) Za těch uplynulých pětasedmdesát
roků, praví se ve spise, neměl v tomto pohraničním kraji církevní pravomoc
kromě solnohradských pověřenců žádný cizí biskup, a ani kněz, přicházející
odjinud, se neodvážil vykonávat tam církevní funkce déle než tři měsíce,
aniž předložil biskupovi svůj propouštěcí list. (59) T o prý se tam zachovávalo, » dokud nepovstala nová nauka filosofa Metoděje. « (60)
Zatím ale nastala změna v ohledu politickém. Svatopluk se zmocnil
vlády nad Velkou Moravou, a vládl vpodstatě nezávisle na východofranské
říši. (61) A tak, sotva se papež Jan VIII., zvolený v prosinci 872, chopil
svého úřadu, už poznal, že je nutno vyšetřit a rozhodnout záležitost jedině
osobním zákrokem přímo na místě, a proto vyslal ankonského biskupa
Pavla jako papežského legáta do Bavorska a Panonie s příslušnou instrukcí
a s několika listy (873). 62) Šlo o prosazení papežských práv a o rehabilitaci
Metoděje, přičemž se vycházelo z neplatnosti odsuzujícího rozsudku, jejž
vynesla bavorská synoda a jímž byly porušeny základní předpoklady spravedlnosti a lidskosti.
V instrukci (63) přikazuje Jan VIII. legátu Pavlovi, aby hájil před východofranským králem právo papežského stolce na Panonii, usvědčil solnohradského arcibiskupa z nekanonického postupu proti Metodějovi a přivedl
Metoděje ke knížeti. Králi měl legát předestřít, že panenská diecéze je podřízena papežskému stolci a že mu byla odňata jen dočasně následkem válečných událostí. Odedávna totiž prý papežský stolec vykonával nejen po
Itálii a ostatních západních provinciích, ale i uvnitř celého Ilyrika konsekrace

(58) Convrsio 8; RATKOÍ, Pramene 84 násL
(59) Naráží se tu na předpis, obnovený vormským koncilem z r. 868, kán. 18: » Presbytera, aut diaco.no
vel clerico, sine antistitis sui epištola ainbulandi communionem in officio suo celebrando null us
inipendat. « J. D . MANSI, SS. cmciliorum nova et amplissima collectio XV, 872; P. GUÉDIN, Les comlles
généraux et particuliers II, 157.
(60) Conversb 14: » A tempore igitur quo dato et praecepto domni Karoli imperatoris orientalis Panoniae
populis a Iuvavensibus regi coepit praesulibus usque in praesens tempus sunt anni L X X V , quod
null us episcopus alicubi veniens potestatem habuit ecclesiasticam in illo confinio nisi Salzburgenses
rectores, neque presbyter aliunde veniens plus tribus mensibus ibi suum a us us est colere officium,
priusque suam dimissoriam episcopo praesentavit epištolám. Hoc enim ibi observatum fuit usque
dum nova orta est doctrina Methodii philosophi « Kos, 140; RATKOJ, Pramene 91.
(61) NOVOTNÝ, České dějiny IJi, 350 násl. Definitivní mír byl uzavřen až 874 ve Forchheimu (viz níže).
(62) Srov. také A . JIRÁK, JÍM VIII,. * Sborník velehradský* III, Brno, 1883, 208 násl.
(63) Patří mezi papežské listy ze sbírky Britského muzea. K nim viz P. EWALD, Die Papstbriefe der Brittischen
Sammlung, » Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde«
V, Hannover, 1880,
302 násl.; J. VYKYDAL, Tři listy papeíe Jana VIII., »Sborník velehradský* I, Brno, 1880, 287 násl.;
J. EMLEH, Nové zprávy o životu sv. Methodia, Časopis Muzea království českého L V , Praha, 1881,
286 násl.; J. MAJOTNOV, Svatý Method, apoítol slovanský, a papežské listy zachované ve Britském museu,
z Revue des questions historiques X I V , Paříž, 1808, přeložil A. HLAVINKA, Sborník velehradský III, Brno,
1883, 173 násl. O instrukci viz EWALD na uv. m. 302 násl.; částečně ji otiskuje VYKYDAL, 287 násl.,
celou Časopis Muzea, 290 násl.; FRIEDRICH, Cod. diplom. I, 12 sqq. (pod čís. 18).; RATKOÍ, Pramene
176 násL
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a ordinace, a činil tam opatření, jak to dosvědčují některé výtahy z listin,
soudní soupisy a mnohé doklady tamních církví. Když by se někdo odvolával na promlčení (annorum numerus), ať král vezme na vědomí, že sice
u křesťanů platí v tom směru určitá doba, ale že při náporu pohanů a nevařících nemůže uplynutí jakkoli dlouhé doby být na újmu církví, neboť tyto
» neznajíce fyzických zbraní, čekají trpělivě na svého jediného pána a obhájce,
až se mu zlíbí smilovat se. « (64) Solnohradskému arcibiskupu a pasovskému
biskupu měl legát sdělit, že on, legát, není pověřen rozhodnout o diecézi,
nýbrž že jeho úkolem je postarat se o to, aby byl vrácen Metodějovi stolec,
a že se podle dekretálních ustanovení (decretalia instituta) sluší uvést znovu
Metoděje v jeho úřad, vrátit jej na arcibiskupský stolec, a pak teprve jej vést
k zodpovědnosti, aby totiž, opatřen znovunabytými právy, po dobu půldruhého roku přistoupil ke konečnému vyřízení své záležistoti. Slo o pseudoisidorskou obranu, zvanou exceptio spolii. (65) Když by se solnohradský
arcibiskup a pasovský biskup chtěli s Metodějem soudit, měl j i m legát připomenout, že jej, Metoděje, vyslaného apoštolským stolcem, bez kanonického
důvodu odsoudili, uvěznili a zbili, že jej zdržují od posvátné služby a vzdalují
tři roky od stolce a že nebyli ochotni dostavit se k soudu, jemuž se j i m podařilo vždy uniknout, ačkoli se on, Metoděj, množstvím poslů a listů dovolával
v tom tříletí apoštolského stolce, a že nyní předstírají, jakoby si přáli soudní
řízení, ovšem bez Říma; že naopak on, legát, byl pověřen oba zbavit práva
konat bohoslužebné úkony na tak dlouho, na jak dlouho oni donutili Metoděje
zdržovat se posvátné služby, a že Metoděj má užívat svěřeného biskupství
(moravskopanonského arcibiskupství) volně a bez překážky tak dlouho, jak
ho byl zbaven jejich přičiněním; budou-li pak ještě mít co proti sobě, že
se mají dostavit k apoštolskému stolci, který vyslechne obě strany a bude
je soudit; že jde o spor mezi dvěma arcibiskupy, jejž rozhodnout přísluší patriarchovi, neboť posvátné kánony prokazatelně odkazují strany i v záležitostech nižšího duchovenstva na stolec, kde je vyšší autorita. (66) Jinými
(64) » N a m non solum inter Italiam ac caeteras Hesperiae provincias, verum etiam intra totius Illyrici
fines consecrationes, ordinationes et dispositiones apostolica sedes patrare antiquitus consuevit, sicut
nonnulh regesta et conscriptíones synodales atque ipsarum quoque pluríma aecdesiarum in bis
positarum monimenta demonstrant. Porro si de annorum numero quis forte causa tur, sciat Ludouicus rex, quia inter christianos et eos, qui sunt unius fidei, numerus certus affixus est. Ceteruin ubi
paganorum et incredulorum furor in causa est, quantalibet praetereant tempora, iuri non praeiudicat aecdesiarum, quae corporalia nescientes arma, solum dominum et propugnatorem suum,
quando ei placuerit misereri, patienter expectant. «
{65) Ustanoveni o exceptio spolii m í Pseudoisidor na přemnohých místech nepravých dekretálů; napři Id. [ulil decr. 19: »cum nullus regulariter aut vocari aut iudicari possit,antequam sít regulariter restitutus et sua omnia ei legibus sint integerrime reformats. * P, HINSCHIUS,
DecretalcsPseudo-Isidorianae
et Capitula Angilramni, Lipsko, 1863, 473. Srov. H. JABCER, Das Kirchenrechtssystem
Pseudoisidors.
Disertace, Vircpurk (Mnichov, 1908), 31 nisi. F. GOECXB, De exceptione spolii. Disertace, Berlín,
1858; R . RUFPINI, L'actio spoiiL Studio storico-giuridico. Turin, 1889, zvláště 212 násl.
(66) » Pra wem" m cum inter archiepiscopos causa versetur et conveniens non sit, ut inter utrumque alius
nisi patriarcha iudex inveniatur. Nam et in negotiis mino rum sacri canones ad sedem, tibi est maior
auctoritas, partes destinare probantur. <
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slovy, jako nemá kněz právo rozhodovat spory mezi knězi mi, ježto to spadá
pod vyšší soudní instanci, tak ani metropolitní soud, resp. soud provinciální
synody, není kompetentní pro spory mezi metropolitou a arcibiskupem.
Zde se tedy prohlašuje nepříslušnost bavorské synody z r. 870 pro záležitost
* srěmského * arcibiskupství a tím i zmatečnost vyneseného rozsudku. Bavorští biskupové, včele se svým metropolitou, přestoupili kompetenční předpisy tím, že soudili arcibiskupa. Proto se připomíná v instrukci tak výrazně,
že rozhodovat spory mezi arcibiskupy přísluší patriarchovi, tia západě tedy
papežskému stolci.

V Jistu králi Ludvíkovi (67) se zdůrazňuje, že panonská diecéze, podle
svědectví synodních jednání a dějinných spisů, byla před dávnou dobou
ustavena výsadami apoštolského stolce. Jelikož ale prý tam Řím přestal pro
nepřátelské zmatky posílat biskupa, začali nevědomí o tom pochybovat.
» Z počtu l e t p r a v í se dál, » ať nikdo nedovozuje možnost odporu, ježto
výsady svaté římské církve, jež přijala na pevné skále stálosti svatého Petra,
se délkou Času nezmenšují a dělením království nezkracují. « Ani římské
právo však nesvědčí pro Solnohrad, neboť, tak končí list, připouští promlčení
majetkových církevních práv teprve uplynutím sto let. (68)
Obě papežská vyjádření o promlčení církevních práv, z instrukce i z listu
Ludvíkovi, byla později (po 1140) vtělena pod příslušnými inskripccnii do
systému Graciánova dekretu. Jsou to c. 14 a 17 C. XVI qu. 3. Podle nich je
obecná promlčecí lhůta sto let. Promlčení však nemůže běžet jednak při
náporu pohanů a nevěřících, jednak proti papežskému stolci.
V listu pasovskému biskupovi (69) - jmenoval se Hcrmanrich - je adresát
obviňován, že uvalil na Metoděje trest vězení, že jej krutě trýznil a jej vzdaloval od řízení jemu svěřené církve (arcidiccéze). (70) Papež mu hrozí
slovy (71): » Ó biskupe, který tolik ubližuješ biskupovi, a to vysvěcenému
rukou apoštolského stolce a vyslanému přímo od papežského dvora!« Za
trest Hermanricha zatím jen zbavuje společenství Kristových svátostí a spolu(67) FRIEDRICH, Cod.

diplom.

I, 9 sq. (pod čís. 13); RATKOS, Pramene,

178.

(68) » Nemo autem de annorum numero resultandi šumat fomentum, quia sanctae Romanae, cui dco
auctore servimus, aecclesiae privilegia, quae in firma b. Petri stabihtatis petra suscepit, nullis temporibus angustantur, nullis regnorum partitionibus praeiudicantur. Sed et venerandae Romanae leges
divinitus per ora piorum principům promulgatae rerurn eius praescriptionein nonnisi post centum
annos admittant. « Míní se tu lustinian. Nov. IX.: > Sed centum tantummodo annorum lapsu temporalem exceptionem eis (totiž: ecclesiis) opponi sancimus«; ed, SCHOELL-KROLL (1906), 91.
(69) Je rovněž z britské sbírky. EWALD na uv. m. 303 násl.; Časopis Muzea, 293; VYKYDAL, 288 násl;
FRIEDRICH, Cod. diplom. I, 14 sq. (pod čís. 19); RATKOŠ, Pramene 179 násl.
(70) » Fratrem et coepiscopum nostrum Methodíum carceralíbus penis afficiens et sub divo diutíus acerrima hiemis et nimbronim immanitate castigans atque ab ecclesiae sibi commissa regimine subtrahens. €
(71) » O episcopum episcopo talia ínferentem, et ab hoc apostolicae sedů manu sacra to et e latere destinato!«
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biskupů, a připomíná mu, že bude za své delikty spravedlivě odsouzen,
nedostaví-li se s legátem Pavlem a Metodějem do Říma k výslechu.
V listu frizinskému biskupu (72) - byl to Anno - se konstatuje, žé byly
porušeny zásady soudní kompetence. » Uchvátil si's zastupování apoštolského
stolce«, vytýká se biskupovi (73), »a osobil sis soudit arcibiskupa, jako bys
byl patriarcha, ano, což je závažnější, zacházel jsi spíš tyransky než kanonicky
s bratrem svým, arcibiskupem Metodějem, vykonávajícím poslání apoštolského stolce k národům... « A pokračuje se (74): » Nedovolil jsi připustit
Medotěje před soud svatého stolce, ačkoli o to žádal v souhlasu s posvátnými
kánony, nýbrž vynesl jsi nad ním se svými stoupenci a druhy (tj. s ostatními
sufragány solnohradské církevní provincie) právně bezvýznamný rozsudek
(quasi sententia) a bránil jsi mu v konání bohoslužebných úkonů tím, že jsi
jej uvrhl do vězení. « A ještě jednou je Metoděj v listu charakterizován výslovně jako papežský vyslanec (legát - missus noster). Nenastane-li zatím
náprava k plné spokojenosti Metodějově, praví se závěrem, má se také frizinský biskup dostavit do Říma nejpozději do konce září. Po marném uplynutí lhůty nebude smět svátostně přijímat, dokud bude neposlušností projevovat zatvrzelost proti papežskému stolci.
V listu solnohradskému arcibiskupu (75) - Adalvinovi - se nařizuje, aby
adresát znovuuvedl Metoděje v arcibiskupský úřad, a odůvodňuje se to tím,
že Adalvin byl původcem jeho svržení (76)
Dodnes neznáme znění papežova listu arcibiskupu Metodějovi. (77) Byl
prý v něm pro Metoděje obsažen zákaz sloužit mši sv. v slovanském jazyku:
prý směl nadále celebrovat jen latinsky nebo řecky. Příčina zákazu se ve
starší literatuře (78) vysvětluje v tom smyslu, že papeži velmi záleželo na
zachování moravskopanonské arcidiecéze jako římské, zřízené papežským
stolcem, tedy naproti řecké církvi, a že mu s druhé strany nemohlo zůstat
(72) T é ž z britské sbírky. EWALD 304; Časopis Muzea, 294; VYKYDAL 290 násl.; FRIEDRICH, Cod. diplom.
I, 16 (pod čís. 21); RATKOŠ, Pramene, 180 násl.
(73) » Usurpasti enim tibi vices apostolicae sedis et quasi patriarcha de archiepiscopo tibi iudicium v i n dicasti; i m m o , quod est gravius, ťřatrem t u u m M e t h o d i u m archiepiscopum, legatione apostolice
sedis ad gentes fungentem, tyrannice magis q u a m canonice tractans, nec presbiteroram, qui penes
te reperti sunt, iudicasti d i g n u m consensu.«
(71) » Q u i n etiam petente illo, sacris canonibus edocentibus, ipsius sancte sedis iudicium concedi m i n i m e
permisisti, sed in e u m c u m sequacibus tuis et sociis quasi sententiam protulisti a divinisque celebrandis officiis illuin sequetrans carceri mancipasti. «
(75) R o v n ě ž ještě z britské sbírky. EWALD 301 násl.; Časopis Muzea, 292 násl.; FRIEDRICH, Cod. diplom.
I, 12 (pod čís. 17); RATKOŠ, Pramene, 178 násl.
(76) » N e mireris, quia diximus, te agente sedem a fratre nostro M e t h o d i o recipiendam, quia profecto
d i g n u m est, ut tu, qui fuísti eius auctor deiectionis, sis officii conmissi causa receptionis.«
(77) T e n t o list se pohřešuje; FRIEDRICH, Cod. diplom. I, 15 (pod čís. 20); RATKOŠ, Pramene 181 (pod čís. 48).
Jeho obsah, p o k u d j d e o zákaz slovanské liturgie, zachycuje obsílací list papeže Jana VIII. z 14. VI. 879
(viz níže).
(78) NEVĚŘIL, n a u v . m .
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(1898/99) 23.

skryto, že slovanská liturgie je hlavním agitačnirn. prostředkem v boji bavorských biskupů proti moravskopanonskému arcibiskupství. Ve skutečnosti
však by bylo šlo o ukvapené a nedomyšlené rozhodnutí. Provedením zákazu
by se byl Metodějově výukovému a misijnímu systému odňal jeho existenční
předpoklad a řeckou liturgií by se byly otevřely dveře cařihradskému patriarchátu. (79) Znění tohoto listu, jistě jinak útěšného pro Metoděje» nebylo
dosud objeveno, proto tu vládnou jenom dohady.
Bavorští biskupové se tedy opírali o panovníkův příkaz z r. 798, aby
pokřestili Panonii, a o pětasedmdesátileté nerušené držení, za něhož byla
Panonie církevně spravována pod pravomocí solnohradského arcibiskupství.
Proti tomu uplatňoval papežský stolec:
1. Dřív nabyté právo na dotyčné území;
2. stanovisko, podle něhož promlčecí doba nemůže probíhat za násilného náporu pohanů a nevěřících;
3. nepromlčitelnost svých práv;
4. nedostatek obecné promlčecí lhůty;
5. nepříslušnost a nekanonický postup bavorské provinciální synody.
Prosazení práva papežského Stolce mělo znamenat, že církevní vládu
v Pannonii a na Velké Moravě smí vykonávat poprávu jen nositel ustanovený
tímto stolcem.
Vyslání legáta Pavla mělo úspěch. Metoděj byl propuštěn, jen v jednom,
a to velmi důležitém bodu, jak řečeno, setrval prý papež na straně bavorského episkopátu: v zákazu slovanské liturgie, Snad právě proto Moravané, poznavše z toho, že franští kněží, žijící u nich, jim nepřejí, nýbrž kují
pletichy proti nim, všechny je vykázali a vyslali k papežskému stolci poselstvo s prosbou: »Jelikož prve naši otcové přijali křest od svatého Petra, dej
nám Metoděje za arcibiskupa a učitele. « Tím chtěli naznačit, že území
jejich arcidiecéze nemůže spadat pod franskou církev, jak to chtěli prosadit
bavorští biskupové násilným odstraněním Metoděje. Papež jim jej neprodleně
poslal. (80) Metoděj se konečně vrátil (873) na Moravu, kde teď vládl nezávisle na východofranské říši Svatopluk. Je to historicky zachyceno takto (81): » Když jej (Metoděje) přijal kníže Svatopluk se všemi Moravany,
odevzdal mu všechny kostely a duchovenstvo na všech hradech. Od toho
dne začalo boží učení velmi růst a duchovní množit se po všech hradech
a pohané věřit v pravého Boha a odvracet se od svých bludů.« Zvítězila
vůle moravského lidu. Papež Jan VIII. stvrdil stav věcí listem Karlomanovi
(79)

G R I V E C , I I O.

( 8 0 ) Život

Metoděje

(81) Život

Metoděje

X / 4 - 6 ; R A T K O Š , Pramene

262.

X / 7 , 8; RATKOŠ, Pramene 262 násl.
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(873) (82):* Když nám tedy bylo vráceno a zpět odevzdáno panonské biskupství, budiž dovoleno bratru našemu Metodějovi, jejž tam poslal apoštolský
stolec, vykonávat volně biskupský úřad tak jako dřív (secundum priscam
consuetudinem).« Zřejmě v tom byla zahrnuta mlčky také slovanská liturgie, kterou si snad vymohlo poselstvo z Moravy, neboť Metoděj od ní
neupustil. (83) Mohla v tom být tedy jen dobře promyšlená taktika, jestliže
opravdu Jan VIII. Metodějovi po legátu Pavlovi slovanskou liturgii výslovně
zakázal a pak mu ji zase konkludentně a tedy nenápadně povolil.

Nové komplikace

Metoděj se ujal opět vedení své arcidiecéze (874), ale jen její velkomoravské části, třebas Řím trval na obnově junsdikčního celku v intencích
papeže Hadriána II., což plyne také z toho, že Jan VIII. vybídl srbského
vévodu Mutimíra, aby se podle příkladu svých předků vrátil k panonské
diecézi a aby se podrobil pastýřské péči biskupa, jejž tam konečně poslal
stolec apoštola Petra. (84) » Tak zajišťoval papež znovu vzkříšenou diecézi
před Franky i před Byzantinci. « (85) Panonie, část východní marky, však
tehdy ještě nespadala pod vládu knížete Svatopluka. A Kocel, závislý na
východofranské říši, neměl tolik moci, aby otevřel Metodějovi hranice
tohoto území. Bavorští biskupové mu hrozili (86): » Budeš-li mít u sebe
Metoděje, nezbavíš se nás tak lehce.« Zmařili Metodějův návrat do Panonie.
Od té doby mizí historické zprávy o Kocelovi. Panonii ovládl církevně
Solnohrad, třebas na mimokanonickém základě.
Poměry na Moravě se sice urovnaly. Mírem ve Forchheimu (874) si
Svatopluk zjednal státní nezávislost, s německou výhradou ročního poplatku
(82) List p. Jana VIII. Karlmattovi (873): » Itaque reddito ac restituto nobis Pannoniensium episcopatu,
Liccat prcdicto fratri nostro Mcthodio, qui illic a sede apostolica ordínatus est, secundum priscam
consuetudinem libere quae sunt episcopi gererc. « FRIEDRICH, Cod. diplom. I, 11 (pod číš. 14); RATKOÍ,
Pramene 179.
(83) Dřív se to tradovalo tak, že Metodčj neuposlechl papežského zákazu; Srov. LAPÓTRE I, 122: » convaincu que la disparition de la liturgie sl a vonné aménerait la ruině de 1'Église morave et le retour
des Allemands, FarchevÉque de Pannonie n'avait pas cru pouvoir obtempérer aux ordres de Jean VIII.
II continuait i chanter la messe dans la langue nationale des Slaves. « U ž NEVĚŘIL na uv. m. (1898/99)
však míní: » Vielleicht hat auch Methodius in einem Antwortschreiben an Papst Johann VIII. die
slavische Liturgie als eine Notwendigkeit begründet und da der päpstliche Stuhl auf diese Begründung nichts antwortete, sich für berechtigt gehalten, sie beizubehalten. « Ale netřeba, jak se zdá,
žádných konstrukcí; STANISLAV, Slovanski apoSioli, 41 a násl. a závčr (43); »Problém j e dosť složitý.
Zdá se v&ak, že Metod nepostupoval svojvolne. «
(84) Lisi p. Jana VIII. Mutimírovi {873): » Quapropter anvmonemus te, ut progenitorum tuorutn secutus
morem, quantum potes, ad Pannoniensium reverti studeas diocesin. Et quia illis iam deo gratias
a sede beati Petri apostoli episcopus ordinatus est, ad i psi us pastoralem recurras soUicitudinem. «
FRIEDRICH, Cod. diplom. I, 12 (pod čís. 16); RATKOS, Pramene, 182. Srov. DVORNÍK, Les Slaves, 259 násl.
(85)

BARTŮNĚK na u v . i n . 6 5 .

(86) Život Metoděje X/2; RATKOŠ, Pramene, 262.
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(census). (87) Vybudovaná církevní organizace se stala vnitrní oporou státu.
Ale její zvláštní složitost vedla ke značným potížím a nepříjemnostem. Po
forcliheimském míru totiž smělo latinské duchovenstvo íránského i jiného
původu přicházet volně na Moravu a stala se z něho pátá kolona. Docházelo
k nepřetržitým třenicím a sporům, jichž předmětem sice byla slovanská
liturgie a otázka pravověrnosti, jež však měly svůj vlastní důvod ve stírání
církevní pravomoci, ustavené proti vůli bavorských biskupů. Vytvořily sc
dvě církevní strany diametrálně odlišných směrů, moravskoslovanská a franskolatinská. K té druhé se začal přiklánět i kníže s velmoži. (88) A nutno
si také uvědomit, že bezprostředně po smrti patriarchy Ignáce se cařihradského patriarchátu za souhlasu císaře Basilia I. zmocnil opět Fotius (877),
a že i tato událost zřejmě přispěla ke zvýšení rozruchu a napětí. Svatopluk,
asi protože nerozuměl podstatě sporů (89), se obrátil 11a Řím skrze (latinského) kněze Jana, který měl papeži podat zprávu o situaci. V odpovědi
Svatoplukovi (14. VII. 779) sděluje papež Jan, že se velmi podivil, když
uslyšel, že arcibiskup Metoděj učí jinak, než jak vyznal před apoštolským
stolcem ústně i písemně. (90) V listu Metodějovi, arcibiskupu panonské
církve (téhož data), papež píše (91): » Slyšeli jsme, že při vyučování neučíš
tomu, co se svatá římská církev naučila přímo od knížete apoštolů a každodenně hlásá, a že uvádíš ten lid v blud.« A pokračuje (92): » Také slyšíme,
že zpíváš mše sv. v barbarském tj. slovanském jazyku, pročež jsme ti už
naším listem, zaslaným po ankonském biskupu Pavlovi, zakázali sloužit
posvátnou mešní oběť v tomto jazyku, nýbrž bud v latinském anebo řeckém
jazyku, tak jak zpívá církev boží, rozlitá po celém světě a rozšířená u všech
národů.« Z toho plyne, že se věroučný a liturgický dualizmus v arcidiecčzi
přiostřil. Metoděj byl obeslán do Říma k jednání o obou těchto věcech. (93)
Janova tvrdá slova, dosvědčují že latinský kněz Jan nesl do Říma žalobu
proti Metodějovi, třebaže snad Svatopluk nerozuměl, o co vlastně jde.
Zmínka o předchozím Janově zákazu patří stále k záhadám.
(87)
(88)
(89)
(90)

Futdské letopisy k r. 874; RATXOS, Pramene, 104.
Srov. V A V Ě Í N H K , 45 násl.
STANISLAV, Síovanskí apoitoli, 43.
List p.Jana VIII. Svatoplukovi (14. VI. 879): » Quia vero audivimus, quia Methodius vester archiepiscopus, ab antecessore nostro, Adriano scilicet papa, ordinatus vobisque directus, aliter doceat,
quam coram sede apostolica se credere verbis et litterís professus est, valde miramur. c FRIEDRICH,
Cod. diplom. I, 17 {pod čís. 22); RATKOÍ, Pramene, 189.
(91) List. p.Jana VIII. Metodějovi, arcibiskupovi panonské církve (14. VI. 879): » Audivimus quod non ea,
quae sancta Romana ecclesia ab ipso apostolorum principe didicit et cottídíe predicat, tu docendo
doceas et ipsum populum in errorEM mittas. « FRIEDHICH, Cod. diplom. I, 18 (pod čís. 23); RATKOŠ,
Pramene, 188.
(92) » Audivimus etiam, quod missas cantes in barbara, hoc est in Sclavina lingua, unde iam litteris nostris,
per Paulum, epúcopum Anconitanum, tibi directis, prohibuimus, ne in ea lingua sacra missarum
sollempnia celebrares, sed vel in Latina vel in Graeca lingua, sicut ecclesia dei toto terrarum orbě
diffusa et in omnibus gentibus díla tata cantat. *
(93) Viz oba právě citované listy p. Jana VIII. z 14. VI. 879.
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Jan VIII. potvrzuje Metodějovi výsadu jeho arcibiskupství

Římské synodní řízení skončilo zjištěním, že Metoděj je plně pravověrný
a užitečný. Následkem toho jej papež Jan » opět poslal zpět« k řízení jeho
církve (arcidiecéze). Zároveň mu příkazem apoštolské autority potvrdil výsadu jeho arcibiskupství (eius archiepiscopatus privilegium) a stanovil, že
výsada zůstává v trvalé platností tak, jako jsou mocí papežových předchůdců
pevně stanovena a stvrzena práva a výsady všech církví božích. Jan VIII.
tedy tu výsadu neudělil teprve nyní. Ona už byla udělena dřív, a to nepochybně zvláštní papežskou listinou, v níž byly uvedeny podrobnosti a jejíž
známost papež předpokládal. Výsada spočívala zřejmě v úřadu apoštolského
legáta pro Slovany a tím v uznání slovanské liturgie. (94) Papež nařídil,
aby doma přijali Metoděje jako vlastního pastýře s důstojnou poctou a úctou
a s radostnou myslí. (95)
Metoděj, zvaný nyní jen arcibiskupem moravským, archiepiscopus sanctae
ecclesiae Marabensis, měl mít podle kanonické tradice sám péči o všechny
církevní záležitosti své arcidiecéze a měl je spravovat jakoby pod božím
dohledem. (96) To znamená, že měl vykonávat ve svém úředním obvodu,
podléhajícím bezprostředně papežskému stolci, církevní vládu samostatně a že
se Svatopluk měl postarat o to, aby se mu do toho nikdo nevměšoval. A kořen kanonické tradice, o níž se zmiňuje papež, nutno spatřovat už v 33. (35.)
kánonu apoštolském a v 9. kánonu antiochijského koncilu z r. 341 (97),
podle něhož má každý biskup moc nad svou diecézí a spravuje svůj úřad
s přiměřenou svědomitostí, pečuje o celý kraj, který přísluší k jeho městu,
např. také svčtí kněze a jáhny, a ve všem si počíná s náležitou prozíravost L Ke konci listu schvaluje papež ještě výslovně (98) slovanskou liturgii
SNOPEK, Kimstaiii iiuis-Cyrilhts
und Methodius, die Slavenapostel, »Operum Academiae Velehradensis
tont. II. i, Kroměříž, 1911, 1 0 2 , 108 násl.; G B I V E C , 1 1 4 , srov. i n .
(95) List p.Jana VIII. Svatoplukovi, bula » Industriae tuae « (červen 880): » N o s autem illum (totiž: M e t h o dinm.) in omnibus ccclcsiasticis doctrinis et utilitatibus o r t h o d o x u m ct p r o f i c u u m esse reperientes,
vobís iterum ad regendam commissani sibi ccclesiam dei remisimus. Q u e m veluti pastorem proprium
lit diguo honoře et reverentia laetaque mentc recipiatis, iubemus, quia nostrac apostolicae auctoritatis
praecepto eins archiepiscopatus ei privilegium confirmavimns et in perpetuum deo iuvante f i r m u m mauere statuiiuus, sieuti antecessorum nostrorum auctoritate o m n i u m ecclesiarum dei iura et privilegia
statuta ct firinata consistunt.« FRIEDRICH, Cod. diplom. I, 2 0 (pod čís. 2 4 ) ; R A T K O Š , Pramene, 1 9 1 .
Ž e řlzcnt ohledně právo věrnosti b y l o synodní, to dosvědčují slova: » M e t h o d i u m , venerabilem archiepiscopum vestrum, interrogavimus coram posit is fratribus nostris episcopis, s i . . . « N e n í namístě zabývat
sc zde sporem o pravost tohoto listu. K tomu viz N O V O T N Ý , České dějiny I/i, 3 7 4 násl. List nutno
posuzovat jako pravý; srov. SNOPEK, Bulla Industriae tuae listinou nepodvrienou, Časopis Matice Moravské X X X I V , I3rno, 1911, 1 násl.; týž, Konstant inus-Cyrillus und Methodius, 1911, 328 násl. Jan VIII.
oznamuje v něm výsledek Setřeni a svá rozhodnutí Svatoplukovi, j e l i k o ž právě o n měl být ochráncem Metoděje ve v ý k o n u biskupské moci.
(96) »lta sane, ut iuxta canonicam tradicionem o m n i u m n e g o c i o r u m ecclesiasticorum eura ni habeat
ipse et ca velut deo contemplante dispenset. «
( 9 7 ) K O P , I 'J'IMJ metropolitní pravomoci, I, 5 5 násl.
(98) D ů v o d toho spatřuje SNOPEK, Konstantinus-Cyrillus
und Methodius, 1 1 0 , přesvědčivě v t o m , ž e papež
Jan zakázal (873) slovanskou liturgii proti výsadě udělené s v ý m předchůdcem Hadriánem.
(94)
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s minimální výhradou (99), která nepožadovala ani tolik co výhrada ve
výsadě udělené papežem Hadriánem. Zde nešlo o věc přechodného významu,
nýbrž o trvalé povolení se zřetelem k slavnostně prohlášené zásadě liturgické
rovnosti všech jazyků. (100) Je možné, že když papež zval Metoděje do
Říma {879), že mu připomenul písemný zákaz slovanské liturgie, daný inu
písemně r. 873, aby Metoděj měl možnost provést v Římě protidůkaz o jejím
konkludentním povolení v listu Karlomanovi z téhož roku a aby tím vynikla
ještě výrazněji jeho pohotovost a korektnost. Není známo, že by potvrzení
výsady bylo vyžadovalo delší nebo rušnější diskusi. Spíš to činí dojem, že
prošlo zcela hladce.

Ustavení církevní provincie a směrnice pro její dobudování

Dosud šlo o arcibiskupství a arcidiecézi, nikoli o církevní provincii.
Nebyla splněna ani obecná právní zásada, podle níž k jednání stačí tři (třes
faciunt collegium). Chyběla aspoň dvě sufragánní biskupství, takže nebylo
možno uskutečnit svolávání provinciálních synod nebo zřizování biskupství
a biskupské volby a ordinace, mělo-li by se to dít ve vlastní režii. (101)
K tomu bylo zapotřebí přeměnit mimořádnou církevní organizaci v pravidelnou, tj. vybudovat a ustavit církevní provincii. Jednoho biskupa vysvětil
papež hned, Vichinga, vybraného a poslaného Svatoplukem pro Nitru a zřejmě
Metodějem potvrzeného. A velmi nápadně zdůraznil jeho kanonicky odůvodněnou podřízenost vůči Metodějovi. (102) Vicliing byl totiž latinsko-

(99) > Litteras denique Sclaviniscas, a Constantino quondam pliiiosopho reppertas, quibus deo laude«
debite resonent, iure laudamui, et in eadem lingua Christi domini nostri prcconia et opera cnarrcutur, iubemus... N e c sane fidei vel doctrinae aliquid obstat sive missas in cadciu Sclavinica lingua
canere sive sacrum evangelium vel lecciones divinas no vi et veteris testa menti bene translatas et
interpretatas legere aut alia horarum officia omnia psallcre,... « Výhrada byla tato: » Iubemus tarnen,
ut in omnibus ecclesiis terrae vestrae propter maioretn honorificenciam evangelium latine legatur
et postmodum Sclavinica lingua translatum in auribus populi latina verba non intelligentis adnuncietur, sicut in quibusdam ecclesiis fieri videtur. « Nakonec papež obé liturgie pro Svatoplukovu
říií
zrovnoprávňuje:
» Et si tibi et iudicibus (tj. poradcům) tuis placet missas latina lingua inagis audire,
precipimus, ut latine missarum tibi sollemnia ceiebrentur. «
(100) » quoniam qui fecit tres linguas prmcipales, Hebream scilicet, Grecain et Latinam, ipse creavit et
alias omneš ad laudem et gloriam suam. « LAPÓTRE I, 126 nazývá vzhledem k tomu list Jana VIII.
»la chartě de 1'égalité des langues devant Dieu. «
(101) Constitutiones apostolorum VIII/27: » "Ertíoxouo^ í»tcí -cpiöv íj 8óo ěn'.oxÓ7t<i>v x í l potov«^fl , řij.

ěav 6é xtg Ďiió évůg x s t P o x o v 1 ')^ÍJ é7tiaxónoo, xa&atpsCa&a) x a í ubzbq x a t 6 x a l P o x o v ' ' í o a C
a&xóv. « Ed. F . X . F U N K , Diáascalia et Constitutiones apostolorum I (Paderborn, 1906), 530. - Canones
apostolorum can. 1 : » *EJICoxoicog X S - P 0 T 0 V E ' ° ^ Ü ) ^no éniaxóitcov 860 f j xpt&i.« HEPBLE,

Conciliengeschichte
I, 800.
(102) »Ipsum quoque presbíterum nomine Uuichinus, quem nobis direxísti (totiž: Svatopluk), electum
episcopum consecravimus sanctae ecclesiae Nitricnsis; quem suo « archiepiscopo in omnibus oboedietPtem sieuti sancti canones docent, esse iubemus.« Eligere znamená nejen volit, ale také vybrat. Vichiitg
byl zřejmě vybrán Svatoplukem, ovšem na radu franskolatinských naSeptáváčů. O biskupské volbč
tžžko může být řeči. Srov. BARTŮNĚK na. uv. m. 70. Nelze se domnívat, ie Jan VIII. považoval
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francký duchovní, původně mnich benediktinského opatství rychnovského
na Bodamském jezeře (Augia Dives, Reichenau), a bylo možno počítat také
s tím, že se bude vyvyšovat nad metropolitu proto, že jej (Vichinga) vysvětil
papež.
Ustanovení Vichinga nitranským biskupem mělo být prvním krokem
ke konečné organizaci samostatné slovanské církevní provincie. Papež věnoval při té příležitosti Metodějovi speciální církevněprávní sbírku, aby
nové církevní zřízení nemusilo ani při uplatňování práva záviset na íránském. (103) Pro knížete Svatopluka a moravský stát znamenalo církevní
osamostatnění předpoklad k dovršení plné politické nezávislosti, u papeže
Jana souviselo s úsilím vyřešit starý ilyrský problém ve prospěch Říma. (104)
Uplatnila.se tu zásada oboustranného prospěchu.
Způsob, jak vzniklo nitranské biskupství a jak bylo obsazeno, nemůže
zarážet. Původně zřízení biskupství bylo vnitřní záležitostí církevní provincie,
a biskupa volilo duchovenstvo a lid křesťanské obce (diecéze), a volbu potvrzoval metropolita, bez něhož se nikdo nemohl stát platně biskupem. (105) To
byl požadavek starokanonického práva, které předpokládalo civilní provinční
organizaci. Jelikož byla nitranská diecéze vykrojena z úředního obvodu
bezsufragánní arcidiecéze, podléhající bezprostředně papežskému stolci, provedl zřízení biskupství a jeho první obsazení Řím za směrodatného vlivu
knížete. (106) Bylo ovšem nutno nitranskou diecézi teprve ohraničit a uvést
Vichinga v biskupský úřad, aby mohl být uskutečněn metropolitní vztah.
Z technických důvodů tedy musilo velkomoravské duchovenstvo zatím dále
podléhat přímé jurisdikci Metodějově. Ale ani právoplatný vznik biskupství
a jím způsobené zúžení arcidiecézního území nemohlo mít za následek úplné
vynětí duchovenstva nové diecéze z Metodějovy pravomoci, nýbrž jen
přeměnu přímé podřízenosti v nepřímou (metropolitní). (107) S kanonického hlediska se Viching za Metodějova sufragána naprosto nehodil, už
pro svou zaujatost proti němu. Viching byl krajně urputným odpůrcem
Metodějovým. Jeho jmenováním ustoupil papež Svatoplukovu politickému
tlaku (108), třebaže bylo metropolitní potvrzovací právo, jak už zmíněno,

(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
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Vichinga za kandidáta, vyšlého z kanonické volby. T o b y nebylo možné bez předložení volebního
protokolu.
T o dovozuje W . LETTENBAUER, Eine lateinische Kanonessammlung in Mähren im g. Jahrhundert,
Orientalia Christiana Periodica, XVIII, Ř í m , 1952, 246 a zvláště 264 násl.
V A V Ě Í N E K , 48 násl.
KOP. Vývoj metropolitní pravomoci I, 60.
Srov. P O L Á C H na uv. m. 303: » Žádná volba duchovenstva a lidu se v tomto případě nekonala
a ani konsti nemohla, k d y ž nitranské biskupství nebylo tehdy ještě kanonicky konstituováno. «
Srov. P O L Á C H na Uv. m. 302.
STANISLAV, Síovanskí apoholi, 46: »Išlo mu o to, aby aj franské duchovenstvo bolo nějako utišené
a přestalo robiť rozbroje. «

formálně zachováno. Stejně totiž měl Svatopluk poslat v záležitosti svěcení
druhého biskupa v příhodnou dobu s prozřetelným souhlasem arcibiskupa
(teď už metropolity) do Říma vhodného kněze nebo jáhna, aby byl podobně
ordinován pro další kostel, kde by Svatopluk a Metoděj uznali za nutné
zřídit biskupství. Rozmnožením biskupských stolců mela povstat náležitě
ustrojená církevní provincie, neboť metropolita Metoděj by byl mohl s
těmito dvěma biskupy, svěcenými papežem, později světit podle apoštolského rozhodnutí další biskupy v místech, kde mají a mohou být důstojně
ustanovováni. (109) » Tu by již erekční a ordinační papežské zásahy nebyly
nutné, papež by již sám nemusil zřizovati biskupství a světití na ně biskupy,
nastupovali by prostě v tom směru metropolita a jeho sufragáni.« (110)
K tomu však Metodějovi chyběla spolupráce knížete Svatopluka a sufragána
Vichinga. Nelze dokázat, že se záměr uskutečnil, ( i n ) Bylo to téměř
vyloučeno. Svatopluk, ovlivněný Vichingem, by nebyl přivolil ke jmenování
slovanského kandidáta, Metoděj by se zase nebyl spokojil s latinským.
»Dorozumění mezi Svatoplukem a Metodějem bylo v tomto ohledu nemožné. « (112) Církevní provincie zůstala očividně ve stavu nesoběstačném.
Viching nebyl zvláštním biskupem pro latinské duchovenstvo. Papež
přikázal, aby kněží, jáhni a duchovní kteréhokoli stupně svěcení, ať Slované,
ať příslušníci kteréhokoli jiného národa, obývající Svatoplukovo území,
uznávali podřízenost a byli poslušni ve všem arcibiskupu Metodějovi a nekonali naprosto nic bez jeho vědomí. (113) Zatvrzelí a neposlušní, kteří by se
opovážili způsobit pohoršení nebo rozkol a po dvou napomenutích se nenapravili, měli se mocí apoštolského příkazu odstranit od kostelů a vykázat ze
země, a to podle zvláštních pokynů (capitula) v Římě za tím účelem sestavených. (114) Nasvědčuje to tomu, že se v arcidiecézi rozmohly neshody
a zmatky, vyvolané neslovanskými živly. Postoj Říma však byl jednoznačný.
(109) » V o l u m u s , u t p a n t e r c u m ipsius archiepiscopi consensu et providencia et alterum nobis apto
t e m p o r e utilem p r e s b i t e n i m vel diaconum dirigas, q u e m similiter in alia ecclesia, in qua episcopalem
c u r a m noveris esse necessariam, ordinemus episcopum, u t c u m his duobus a nobis ordinatis episcopis praefatus archiepiscopus vester iuxta deeret u m apostolicum per alia loca, i n quibus episcopi
h o n o r i f i c e debent et possunt existere, p o s t m o d u m valeat ordinäre. «
(no)

POLÁCH, n a u v . m .

(111)

SASINEX,

304.

Církev cyrillo-methodčjská, na u v . m . 97, 99 v í o několika biskupech M e t o d ě j e m a j e h o
s u f ř a g á n y p o t o m v y s v ě c e n ý c h . A l e pravděpodobnost t o h o v y v r a c í u ž KJRVŽTŮPEK liji, 383, pozn. 2.
N E V Ě Ř I L na u v . m . (1898/99) 22 vystihuje skutečnost, pravf-li: »Johann V I I I . hat alles gethan,
u m die Stellung seines Schützlings zu sichern. «
(112) S N O P E K , Die Slavenapostel, 1918, 190 násL
(113) »Presbiteros v e r o diacones seu cuiuscunque ordinis clericos, sive Sclauos, sive cuiuslibet gentis,
qui intra provinciae tuae fines consistunt, praeeipimus esse subiectos et obedientes in omnibus iant
dicto confratri nostro, archiepiscopo vestro, ut nichil o m n i n o praeter eius conscienciam agant.«
(114) » Q u o d si contumaces et inoboedientes existentes scandalum aliquod aut scisma facere praesumpserint, et post p r í m a m et secundam a m m o n i c i o n e m se m i n i m e correxerint, quasi zizaniorum seminatores ab ecclesiis et finibus vestris auetoritate nostra preeipimus esse proeul abiciendos secundum
auetoritatem c a p i t u l o r u m , quae illi dedimus, vobís d i r e x i m u s . « T y t o p o k y n y o zachovávání p o ř á d k u a kázně v m o r a v s k é církvi se n e d o c h o v a l y .
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Nový církevněvládní celek, vsebeuzavřený, neměl být ani v nejmenší míře
závislý na solnohradské církevní metropoli a pasovském biskupství, nýbrž
měl podléhat bezprostředně papežskému stolci. (115)

Arcibiskupské a metropolitní sídlo

Zřízení slovanské církevní provincie, moravskopanonské, v jejímž čele
stál Metoděj, předpokládalo existenci metropolitního sídla. (116) Spor o to,
zdá se, je zbytečný. Měli-li mít sufragánní biskupové, jak jsme četli, pevné
sídlo při kostele v určitém místě, tedy svou katedrálu s biskupským stolcem,
musila být sídelní podmínka splněna tím spíš u metropolity. V arcibiskupské
hodnosti byl Metoděj označován podle zemí, v nichž mu příslušela biskupská
moc. Jan VIII. jej nazývá r. 879 » arcibiskupem panonské církve« (117)
a o rok později »arcibiskupem moravské církve « (118). V době národnostního metropolitního zřízení to bylo výstižnější a účelnější než uvádět sídlo.
Z toho však neplyne, že Metoděj byl bezsídelní arcibiskup. Řím jej ustanovil na srěmský stolec, na Sirmium, ale jen titulárně. V Srěmu Metoděj
asi nesídlil. Tam už po tři století trčely pouhé zříceniny, podnes patrné u Srěmské Mitrovice, jugoslávského města na levém břehu řeky Sávy, vzniklého
až v 11. století a nazvaného podle sv. Demetria, jemuž kdysi byla zasvěcena
srěmská katedrála. Že by Metodějovým úředním sídlem bývalo knížecí
sídelní město panonské, hrad Blatno, anebo velkomoravský Velehrad, o tom
mlčí prameny až do konce 13. století. Teprve podle Dalimilovy kroniky
(zač. 14. stol.) byl Metoděj arcibiskupem velehradským. (119)
Pravděpodobně se Metoděj vrátil r. 870 z Říma ještě jako misijní arcibiskup, tedy bez stolce a bez katedrály. (120) O víc než dvě a půl století
(115) MISKOVIČ na uv. M. 207 násl. jde ve svém jinak velmi zajímavém pokusu O nový výklad pramenů,
jak se zdá, příliš daleko. Poukazuje na to, že Metoděj je v listu p. Jana VIII. z června 880 označován jako arcibiskup moravské církve a že v jeho moci jsou, podle Života Metoděje XII/5 (RATKOŠ,
Pramene, 264), » od Boha a od apoštolského stolce všechny slovanské kraje«. Papež prý mu změnil
působišti a titul. Metoděj se prý nyní stal misijním biskupem, což potvrzuje adresa Janova listu
z 23. III. 881: Methodio archiepiscopo pro fide. Také Viching jako Metodějův pomocník byl prý
misijním biskupem v hodností, chórepiskopa. Miškovič se pracné snaží svá tvrzení doložit. Z kontextu v listu z r. 880 však vysvítá až příliš jasnč, že ustavení pravidelné a náležitě ustrojené církevní provincie už bylo v chodu a že Nitra byla určena zajedno ze sufřagánních biskupství. V ý v o j
šel od misijního arcibiskupství k sídelnímu a k zavedení metropolitního zřízení. Podle RatkoSe (193)
znamená pro fide důvěrné.
(116) SNOPEK, Die Slavenapostel, 425 násl.
(117) Adresa listu p. Jana VIII. z 14. XI. 879: » Reverentissimo Methodio archiepiscopo Pannoniensis
ecclesiac«; FRIEDRICH, Cod. diplom. I, 18 (pod čís. 23).
(118) V bule »Industriae tuae« z června 880: »Methodio, reverentissimo archiepiscopo sanctae ecclesiae
Marabensis«; FRIEDRICH, Cod. diplom. I, 19 (pod čís. 24).
(119) Rýmovaná kronika česká XXIII: »prosi křista Bořivoj ot Svatopluka, krále moravského, a ot
Mctudéje, arcibiskupa velehradského.« Fontes rerum Bohemicarnm III, Praha, 1882, 48. R . HURT,
Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě I, Olomouc, 1934, 11.
(120) Srov. Rocošíé, De incarceratione, na uv. m. 262.
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předtím byl Augustin za dost podobných okolností vyslán do Anglie v postávaní arcibiskupa či biskupa anglického, ordinovaného pro národ Anglů,
ne pro určitý stolec; ten se měl určit teprve na místě. (121) Rovněž téměř
před půldruhým stoletím povýšil papežský stolec Bonifáce na biskupa a potom arcibiskupa, ovšem misijního, bez arcibiskupského sídla. Povýšením
Bonifáce nebyla ještě ustavena konkrétní arcidiecéze, resp. církevní provincie. Ale byl k tomu dán podnět udělením plné moci Bonifácovi, na němž
pak spočívalo vlastní uspořádání věci. Bonifácovo arcibiskupství, nespojené
s určitým stolcem, bylo pouhým titulem. Podle franského státního práva
církevního mohlo být biskupské sídlo přikázáno jen za účasti státní moci. (122)
A podobně tomu bylo asi i s arcibiskupstvím Metodějovým. Nepochybně
neměl Metoděj hned pevné sídlo. Srěmským arcibiskupem měl být jen
titulárně. Určení skutečného Metodějova arcibiskupského sídla nebylo v samých začátcích aktuální. Ale tento stav netrval dlouho. Nelze souhlasit
s názorem, podle něhož byl Metoděj misijním arcibiskupem trvale. (123")
Metoděj se stal sídelním arcibiskupem jeítě před svým zajetím a uvězněním. Jinak
by byl papež bezpředmětně uložil svému legátu sdělit solnohradskému arcibiskupu
a pasovskému biskupu, že byl on, legát, pověřen postarat se o to, aby Metodějovi
byl vracen stolec (124) a vytknout jim, že vzdalovali Metoděje tři roky od jeho
stolce (125). Rovněž by bývalo bezpředmětné přikázat solnohradskému arcibiskupu, aby Metoděje znovuuvedl na jeho stolec (126).

Kde však ten stolec byl, o tom mohou být dohady. Ale nutno předpoklá dat, že byl spojen s knížecím sídlem Rostislavovým a Svatoplukovým, že
se tedy nacházel na Moravě, Nasvědčuje tomu příkaz papežskému legátu,
aby Metoděje doprovodil z vězení k Svatoplukovi a nedal se od toho odradit
pověstmi o válečných nepokojích nebo předstíráním nepřátelských
vztahů. (127) Ještě Přemysl II. se v žádosti o zřízení církevní metropole v Olomouci opírá o historickou skutečnost, že na Moravě, tj. na území tehdejšího
moravského markrabství, byl už dávno arcibiskupský stolec (sedes archie-

(121) KOP, Vývoj metropolitní pravomoci v církví západní, Rozpravy České Akademie véd a umíní, II, 96,
Praha, 1944, 175.
(122) E. CASPAR, Geschichte des Papsttums von den Anfängen bis zur Höhe der Weltherrschaft II, Tübingen,
1933. 702.
(123) MISKOVIČ na uv. m. 207 násl. Srov. ROGOŠIČ na uv. m. 281: » erat sine sede, sine ecclesia propria,
sine civitate residential!.«
(124) V instrukci legátu Pavlovi (873): »Ego quidem ad sedem eius ... reeipiendam ... destmatus sum.«
FRIEDRICH, Cod.

diplom.

I, 13 {pod čís. 18).

(123) V instrukci legátu Pavlovi: » episcopum ab apostolica sede missum (totiž: Metodřje) ... a sede tribus
annis pellen tes. < FRIEDRICH, Cod. diplom. I, 14.
(126) V listu z r. 873: »diximus, te agente sedem a fratre nostro Methodio reeipiendam.« FRIEDRICH,
Cod. diplom. I, 12 (pod Čís. 17).
(127) V instrukci legátu Pavlovi: » Ne suscipias occasionem excusadonis prohibentem te vel fratrem nostrum Methodium transire ad Pentepulcum, sive bella pretendant (totiž: solnohradský arcibiskup
a pasovský biskup) sive inimicicias congerant. « FRIEDRICH, Cod. diplom. I, 14.
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piscopalis), tj. Metodějův. Zpravuje nás o tom odpověcí papeže Klimenta IV.
z 20. L 1268. (128) Kdybychom se dopátrali, jak zněla samotná žádost,
dověděli bychom se o tom snad mnohem víc.
Je dokonce zpráva o tom, že se Metoděj po smrti Cyrilově vrátil z Říma
se všemi učedníky posléze (873} »do města Moravy, které obdržel z titulu
svého arcibiskupství, a tam vše dobře zařídil.« (128a) Dle toho ze zachoval
dokonce název Metodějova arcibiskupského sídla.
Měl-li tedy Metoděj už jako arcibiskup své sídlo, j e nejpravděpodobnější, že se samočinně přem&iílo v metropolitní. {129) A hrad, který stál
v době Velkomoravské říše v místech dnešního Starého Města u Uherského
Hradiště, možno s velkou pravděpodobností, zvláště vzhledem k přesvědčiv ý m archeologickým výzkumům, považovat za místo, kde stál i Metodějův
metropolitní chrám, tj. katedrála s jeho metropoHtním stolcem. (130) Hradů
bylo na Velké Moravě víc. Kostel, při němž sídlil metropolita, byl jeden.
To byl onen hlavní, » sobornyj (tj. synodní) chrám « (131). Nutno j e j hledat
na hlavním hradě. Nynější Velehrad je jen památníkem a symbolem tradice.
Nejnověji prohlásil F. Dvorník (132): »Hlavní sídlo knížecí mohlo
být na místě více vzdáleném od íránských hranic. V tom případě by
mohlo přijít v úvahu okolí Starého Města, kde se však dosud žádné stopy
bývalého knížecího hradu nenašly. Teprve výsledek dalších vykopávek,
nejspíše na lokalitě » S a d y p o m ů ž e tento problém vyřešit.« Byl-li pro
Nitru určen Viching, rozhodně nebyl Metodějův arcibiskupský stolec
v Nitře.
Vývojový stav metropolitní pravomoci

Pojetí, z něhož vychází první ekumenický koncil nicejský z r. 325
a církevní zákonodárství na něj navazující (133), přestalo už dávno být
(128)

Kliment IV. Přemyslu II. {20. L 1268): » Quare nobis devota precum instantia suppiicasti, ut cum
in regno Boemiae, marchiatu Moraviac, Austriae ac Stiriae ducatibus tibi subiectis, nulla sedes
archiepiscopalis existat, licet anúquitus in Moravia sedes huiusmodi fuisse dicatur, ... < I. EMIER,
Regesta diplomatičtí nec non epístoíaria Bohemiae et Moraviae II, Praha, 1882, 229 (pod čís. 594). Viz
NOVOTNÝ, České dijmy I/4, Praha, 1937, *57 nás!.
(ia8a) II. Život Naumův 13; Magnae Moraviae fontes historici II, vyd. D* Bartoňkovi, L. Havlík, J. Lud vikovský, Zd. Masařík, R . Večerka, (Brno, 1967), 254. Tímto problémem se nejnověji z a b ý v i
Dr. O . Polách.
(129) NEVĚŘIL na uv. M., 1899/1900, 9: »Aufgebaut auf dem Grunde des mächtigen grossmährächen
Reiches Svatopluks stand nun die Metropole des hl. Methodius unabhängig und selbständig da
neben der grossen deutschen Metropole des hL Bonifäcius.«
(130) Srov. B. BOČEK, Podzemní Velehrůd (Velehrad, 1938), 93. I NOVOTNÝ, České dějiny 1/1,341, pozn. 3.
ze str. 339. j e přesvřdčenp že tradici o moravském Velehradě » těžko jest míti za zcela smyšlenou. €
(131) Život Metodije, XVII/11; RATKOÍ, Pramene* 266.
(131a) FR. R O B H N E K , Morava - metropole sv. Metoděje, Hlídka X L I V , Brno. 1927, 433 nisL, X L V (t., 1928),
i násl, 45 násl., 87 n£sh promítá velkomoravskou církevní metropoli místní do OstřihomL
(13a) Lidová Demokracie, roč. XXIII., Cis. 264 z 24. IX. 1967, str. $ (rozhovor s JL Davidem).
(133) Kop, Vývoj metropolitní pravomoci I, 55 násl.

360

nedotknutelnou směrnicí pro prai drkevní vlády. Souviselo to se zánikem
politické provinční organizace a měly na to vliv i bezprostřední zásahy jednak
státní jednak papežské moci do záležitostí církevních provincií. Metropolité
ztratili velmi mnoho na své původní váženosti a na svém lesku. Ve státních
územích, jež vznikly rozdělením původní fřanské říše (843), nenastala zásadní změna ani v právním postaveni metropolitů. Vystoupením remešského arcibiskupa Hinkmara se sice metropolitní autorita vznesla v západofranské církvi na velmi vysokou úroveň. Proti hinkmarskému pojetí však
propagují pseudoisidorské dekretály s velkým důrazem jednak právo papežského stolce, jednak vrchní moc primasů a neodvislost každého biskupa
v jeho vlastní diecézi. Padělatel podřizuje činnost metropolitů součinnosti
jejich sufragánů a projevuje odpor proti vzrůstu metropolitní moci, jejž
považuje za násilný. T í m přispěl vydatně k tomu, že metropolitní pravomoc pak vykazuje nepřetržitý pokles. (134).
Celkem možno zjistit, a to i pro východofranskou církev, žc vývoj
metropolitní pravomoci dospěl k mezníku, jímž byla možnost zpětného
směru odkázána do říše snů. Ani Řím ani episkopát nebyl ochoten uznat
původní samostatné postavení metropolitů a provinciálních synod. (135)
Metropolitní zřízení se ocitlo mezi dvěma mlýnskými kameny, takže mu
hrozilo rozdrcení.
I podle pramenů z druhé poloviny 9. století však náležela metropolitovi
péče o celou církevní provincii (sollicitudo totius provinciae), jejíž byl hlavou. Měl vykonávat spolu s provinčními biskupy vrchní dozor nad způsobem života a dobrou pověstí biskupů a všeho duchovenstva v církevní provincii, čímž se mělo zabránit tornu, aby se tito nechovali zaviněně nebo
z nedbalosti tak, že by je věřící museli považovat za nízké a bezectné a proto
nehodné požívat váženosti při duchovní službě. (136) Z toho plynula také
metropolitní péče o to, aby byly zachovávány kanonické předpisy v církevní provincii (tzv. custodia canonum). Pokárat provinčního biskupa nezáviselo nutně na usnesení synody. Metropolita to mohl provést sám. (137)
O n měl přidržovat biskupy také k sídelní povinnosti a měl je vizitovat a pro(134) S r o v . E , LESNE, La hiérarchie épiscopale. Mém o ires et fravaux publiés par des professeurs des facuUés catholiques de Lille fasc. I, Lille-Paříž, 1905, 295 násl.
(135) P. HJNSCHIUS, System des katholischen Kirchenrechts II, Berlín, 1878, 10.
(136) Synoda valenceská (855) kán. 19: * U t singulis metropolitanů una cum suffraganeis suis eura praecipua sít de vita et opinione non solum totius cleri, sed etiam ipsorum episcoporum, ne se per culpam vel negligentiam suam tales exhibeant, qui meríto apud laicos viles atque infames, ac per hoc
in ipso saoro ministen o contemptibiles habeantur. « MANSI X V , 1 1 ; HEFELB, Conciliengeschlchte IV,
1 9 7 ; GUAHIN, Les

conciles

II, 146.

(137) Hinkmara, arcibiskupa remešského, Opusculum L V capitulorum (proti synovci a sufrágánu, laonskému biskupu Hinkmarovi) kap. 35-: »Quia pro omnibus reprehensibílibus, quae de te per o m nium, ut ita dixerim, ora volitant, et ad me non pervenire non possunt, semper quando casdem
reprehensiones tuas audier o, omneš epíscopos provinciales, ut eas mecum audiant, congregare
non possum. « PL C X X V I , 423.
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nášet rozhodující slovo v obtížných záležitostech, kde běžné uplatnění právních předpisů bylo nemožné. Tento metropolitní vrchní dozor spočíval
vpodstatě na rámcovém ustanovení koncilu antiochijského z r. 341, (138)
a mohl tedy být chápán a uplatňován různě. Není proto divu, že to vedlo
k přestřelkům. Rázní metropolité neváhali vystupňovat své právo do značné
tvrdosti, ano až k nesnesitelnosti. Tak se to vyvinulo v západofranské říši.
Naproti tomu metropolitní dozor ve východofranských církevních provinciích byl sotva cítit. Tím se stalo, že francouzští biskupové klesli až na
pouhé zástupce svých metropolitů, zatímco se němečtí metropolité nepovznesli
nijak vysoko nad své sufřagány.
Metropolitní autorita se nejvýrazněji projevovala při obsazováni biskupství (139) a při řízení a svolávání provinciálních synod. (140) Původně se nesměl

nikdo stát biskupem bez souhlasu příslušného metropolity. Vývoj však
vykázal diametrální odklon od této zásady. Ani po rozdělení franské říše
se stanovisko k obsazovacímu způsobu nezměnilo. Světští vladaři nově
vzniklých státních území se nehodlali vzdát rozhodujícího vlivu, jejž převzali
po předcích a který jim nebyl upírán ani z církevní strany. Dosvědčuje to
už synoda thionvillská (diedenhofenská) z r. 844 svou výzvou ke všem třem
bratřím vladařům, Lotarovi, Ludvíku Němcovi a Karlu Lysému. (141)
Byla tu sice zdůrazněna nepřípustnost svatokupectví, kanonická přijatelnost
kandidáta a neodkladnost obsazovacího zásahu, ale zároveň výslovně uznáno,
že biskupa navrhuje panovník. Metropolitovi zřejmě nezbylo při obsazování
biskupství nic právně konstitutivního. Karlovští panovníci měli ve zvyku
jmenovat prostě kandidáta, který musel být zvolen, a někdy jej dali hned
vysvětit, takže i volba odpadla. V západofranské říši sice uznal Karel Lysý
výslovně, že k ordinaci biskupa nestačí vůle panovníka, nýbrž že rozhodující
je průzkum provedený metropolitou. (142) Ale šlo o teorii, prakse
tomu neodpovídala. Karel skutečně své kandidáty prosazoval. (143) A tak
tomu bylo vpodstatě i později, nehledě k přechodnému odporu. V Lotarově
středofranské říši byla biskupská volba chápáná jako koncese ze strany cí-

(138)
(139)
(140)
(141)

KOP, Vývoj metropolitní pravomoci I, JÓ násl.
KOP, Vývoj I, 59 násl,
KOP, Vývoj 1, 66 násl.
Synoda thionvillská (844) kap. 2: ut sedes quae vestra discordia ... sine sacro episcopali ministerio et sine episcopis viduatae manent, submota funditus peste symoniacae haereseos, datos et a vobis rcgulariter designates et gratia s. spiritus consecratos accipiant.« Monumenta Germaniae-Leges I,
3 8 1 ; MANSI

XIV,

7 9 8 ; HEFELB I V ,

no;

HINSCHIUS,

System

II,

524.

(142) List krále Karla Lysého vienneskému arcibiskupu A dono vi: »ita concessimus Gratianopolitanurn
episcopatutn, ut vestro iuditio, si canonice probaveritis, ibi a vestra sanctitate ordinetur episcopus. «
PL C X X I V , 87s
{143) P. IMBART DB LA TOUR, Les flections fpiscopales dans l'Eglise de France du IXe au Xlle sihie, Paříž,
1891, 74 násl.; G. WEISE, Königtum und Bischofswahl im fränkischen und deutschen Reick vor dem Invest iturst reit, Berlín, 1912, 51 násl.
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saře (144) a metropolitova účast nebyla ve skutečnosti nic víc než výprosou.
Ve východofranské říši sice nebylo k biskupské volbě zapotřebí zvláštního
královského svolení, vyjma biskupství králem nově založená. (145) Avšak
král si zachoval nejen potvrzovací právo, nýbrž vykonával rozhodující vliv
i na samotnou volbu. (146) Obsazení východofranského biskupství možno
ztotožňovat vpodstatě s královským jmenováním. (147) Bylo tedy i zde
metropolitní zřízení pevně podvázáno státní mocí, jeho základní úkol se ve
skutečnosti stával bezpředmětným.
Ani s provinciálními synodami to nebylo lepší. Při svém úsilí o zpevnění metropolitní pravomoci neopomenul Hinkmar pokusit se vrátit západofranské provinciální synody pravidelnému církevnímu životu. Ale nestačil
už na to, aby prosadil obnovu jejich samostatnosti vůči světské a zejména
nejvyšší církevní moci. Byl tu opačný směr, a ten byl silnější. Biskupové,
nehovíce, v souladu s papežským stolcem, snahám o reorganizaci metropolitního zřízení, stavěli se i proti tomu, aby se z provinciálních synod staly
opět pravidelné správní a soudní církevní instance. (148) Přitom měli vydatnou oporu v pseudoisidorských dekretálech, jež podřizují celé synodní
zřízení důrazně papežské moci a nepřejí pochopitelně ani nezávislosti provinciálních synod. Ani pravoplatná synoda, konaná na základě papežského
zmocnění, nemohla, podle Pseudoisidora, odsoudit biskupa bez zákroku
papežského stolce. (149) Synodní ruch, rozvíjející se ve východofranské říši
v druhé polovině 9. století, měl sice z valné části politické pozadí, ale sloužil
zároveň k odstranění zmatků, nedostatků a závad, jež se rozmohly v církevní praksi. Ze metropolité tehdy dávali přednost větším synodám než
provinciálním, toho příčinu nutno spatřovat v důležitosti a širším dosahu
záležitostí, jež se daly vhodněji a účelněji projednat a rozhodnout s širším
okruhem biskupů. (150) Snad zcela nevymizel zájem o provinciální synody.
Možno i počítat s tím, že se nezachovaly historické zprávy o celé řadě těchto
{144) S y n o d a valenceská (855) kán, 7 ;
TOUR,

MANSI X V ,

7;

HEFELE I V ,

196;

GUÉRIN

II,

145;

IMBART D E LA

189.

(145) W E I S E 95, 98 násl.
(146) S r o v . Fuldské letopisy k r. 856 (obsazení stolce m o h u č s k é h o ) : » successit Karlus magis e x v o l u n t a t e
regis et consiliariorum eius, q u a m e x consensu et electione cleri et populi. « Ed. K U R Z E 46 sq.
(147) S r o v . H . SOHNS, Die Bischofseinsetzungen im ostfränkischen Reich unter König Ludwig dem Deutschen.
Disertace, Berlin-Saalfcld, 1938, 51.
(148) H I N S C H I U S , System III, B e r l i n , 1883, 480.
(149) D a m a s ů v dekretál 83 9 : » Discutere n a m q u e episcopos et s u m m o r u m ecclesiasticorum causas n e g o t i o r u m metropolitanos una c u m o m n i b u s suis conprovincialibus, ita ut n e m o e x eis desit et o m n e s
in s i n g u l o r u m c o n c o r d e n t negotiis licet, sed definire e o r u m atque ecclesiarum summas quaerellas
causarum v e l damnare episcopos absque huius sanctae sedis auctoritate m i n i m e licet. «, Ed. HINSCHIUS 5 0 2 s q .

(150)

Die Metropolitangewalt der Erzbischöfe von Trier bis auf Baldewin, » Marburger
Studien zur älteren deutschen Geschichte « ( v y d . E. E. Stengel) II. řada, 5. kus ( M a r b u r g , 1938), 87 násl.
( 1 5 1 ) ; H I N S C H I U S , System III, 480 násl.; K . V O I G T , Staat und Kirche von Konstantin dem Grosseti bis
zum Ende der Karolingerzeit, Stuttgart, 1936, 389.

J. H E Y D E N R E I C H O V A ,
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synod. Pokud pak byl král, ať západofranský, ať východofranský, žádán
o svolení ke konání provinciální synody, nešlo v karlovské době o předpoklad její pravoplatnosti, ale nepochybně o pouhé uvolnění biskupů zaneprázdněných světskými úkoly nebo dvorskou službou. (151) V souvislosti
s tím nebylo zapotřebí královského potvrzení ani k platnosti synodních
usnesení.
Do tohoto vývojového rámce, s výhradou zvláštních místních předpokladů a podmínek, se Metoděj zřejmě chystal zapojit dobře promyšlenou
soustavu své metropolitní správy. A je odůvodněno domnívat se, že se Metoděj po zkušenostech s Vichingem přikláněl spíš k rigoróznějšímu typu západofranskému, francouzskému, v němž se metropolitní autorita projevovala
daleko pronikavěji, než podle německého. První pořadí však patřilo pracem,
jež měly vést k přeměně církevní provincie z nesoběstačné v náležitě ustrojenou. Při obsazování nitranského biskupství už ucítil Metoděj sílu knížecí
vůle, proti níž nemohl odepřít Vichingovi své potvrzení. Pro konání provinciálních synod měl Metoděj synodní chrám, ale chybělo k tomu ještě
aspoň jedno další sufragánní biskupství. Jistě by byl velkomoravským provinciálním synodám, kdyby se byly konaly, připadl důležitý úkol při vnitřní
výstavbě nové církevní provincie.

Byl Metoděj vrchním metropolitou?

Nelze souhlasit s názorem (152), podle něhož »arcibiskupství» spočívalo u Metoděje v tom, že byl vrchním metropolitou (suprametropolita,
metropolita maior). Na západě nepodporoval Řím nikdy vznik samostatných vrchních metropolí. Naopak, dovedl mu účinně zabránit. Tkvělo v nich
nebezpečí, stojící v cestě vrchní metropolitní pravomoci římského biskupa
nad celou západní církví. Jen ojediněle přenášel papežský stolec tuto pravomoc zvláštním pověřovacím rozhodnutím. Přitom byl vždy přesně vymezen
jurisdikční rozsah a příslušný územní obvod.
Úkony, přesahující metropolitní pravomoc, nemohl Metoděj provádět
jako arcibiskup, nýbrž v postavení papežského legáta. Arcibiskupem byl
Metoděj do r. 870 podle vzoru sv. Bonifáce. Toho povýšil papež Řehoř
III. 11a misijního arcibiskupa, tedy rovněž bez úředního sídla. (153) Řehoř
tím pochopitelně nevymezil žádný metropolitní svaz. Dal k tomu ovšem,
jak už zmíněno, podnět udělením plné moci Bonifácovi, na němž pak spoil 5a}

ROGOSIČ,

De iruarcerationt, na uv. m. 264 nisl.

(153) List p. Řthofe ItL Bonifácovi (okolo 731): » Hinc iure tibi sacri pailei direximus munus, quod b . Petři apostoli auctoritate suseipiens induaris atque inter archiepiscopos unus D e o auctore precipimus
ut censearis.« M . TANGL, Die Briefe des ht. Bonifatius und Luffas, Monumenta Germaniae - Epistolae
selectae I, Berlin, 1916, 49 sq.
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oválo vlastní uspořádání věci. Bonifácovo arcibiskupství, nejsouc spojeno
s určitým stolcem, bylo pouhým titulem a úřadem. Podobně neurčil papež
ani Metodějovi sídlo, i když jej ordinoval (titulárně) na Srěm. V sutinách
tam Metoděj pochopitelně sídlit nemohl,
Bonifác chápal metropolitní zřízení v pojetí vývojově už dávno pozměněném. T o nebyl provinční systém ražený nicejsky, vsebeuzavřený, a tedy charakterizovaný (z celocírkevní vůle) vrcholnou mírou nezávislosti a samostatnosti. Bylo to metropolitní zřízení zapojené do celocírkevního organizmu,
podřízené ústřední církevní vládě (154) a mimoto silně ovlivňované světskou mod. Směrodatným pro drkevněprovinční spojení měl být národní
prvek. Dílčí íránská říše je pojímána jako církevní provincie. Metropolitní
mžení se znaclonalizovalo. Mluvilo se o provincii Bavorů (155), provincii
Germanii (156), provincii Franků {157). Podobně je u Metoděje co činit
s diecézí či drkví panenskou nebo moravskou, popřípadě moravskopanosskott, ale ne s určitým stolcem (nehledě k Srěmu). Reforma řranské
církve, podniknutá Bonifácem, nemohouc vycházet z civilní provinční
organizace a se o ni opírat, vytvořila, po vzoru Anglie^ církevní pravomoc
do značné míry novou. Podle ní měl být episkopát podřízen nositelům
římského pallia, jichž název, » arcibiskupové «, byl do té doby ve franských
krajích neznámý. Á tak tomu bylo i u Metoděje. Také bula » índustrke trne«
z r. 880 má jasně na zřeteli výlučně církevní provincii a její soběstačnost,
tedy normální metropolitní zřízení.
Šlo o ryze metropolitní problém, nikoli o vyšší církevní pravomoc.
Metodějovo řešení této otázky ukazuje, že Metoděj (s Cyrilem) znal výtečně nejenom východní drkevní právo, ale i západní, a na Moravě řešil
problémy podle něho: » nic neučinili proti kánonům« (ZM. 8).

Mařeni dalíí výstavby

Přípravné organizační práce skončily. Slovanská moravskopanonská církevní provincie byla ustavena. Bylo tu zřejmě i metropolitní sídlo. Jen se
ještě měly z arcidiecézního území vykrojit další biskupské obvody, jež by
se přidružily k nitranskému. Šlo o vytvoření náležitě ustrojené církevní
provincie. V tom spočíval Metodějův úkol po roce 880. Zatímco tedy předtím

(154) HEYDENS EICHOVÁ, Die MetropolitangewaU,
vermittelt durch den Erzbischof. «

I a: »Die päpstliche Gewalt über die Kirche wurde

( 1 5 5 ) T A N G I . , 70.
( 1 5 6 ) T A N G L , 96.
(157) TANGL, IIO.
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byl Metoděj zaneprázdněn církevní organizací krajů podléhajících Svatoplukovi, byla nyní na pořadí jižní část rozlehlé arcidiecéze, její rozčlenění v nové,
sufragánní diecéze. (158). Do toho však zasáhly rušivě obtíže z nekalých
machinací nitranského biskupa.
Ze právní poměr Vichinga k Metodějovi tkvěl v metropolitní podřízenosti podle současného stavu kanonického práva, to vytyčil papež, jak
známo, velmi důrazně (159): »Rozkazujeme, aby Viching byl poslušen
svého arcibiskupa ve všem, jak o tom poučují svaté kánony. « Jistě bylo
krajně nutné zajistit tuto jinak samozřejmou věc, neboť Viching, který se
těšil, že bude v Římě po sesazení Metoděje ustanoven za jeho nástupce (169),
nemínil uznat Metoděje za pravoplatného metropolitu. Sotva se stal biskupem a vrátil se z Říma, už proti němu kul pikle. Co vlastně chtěl Viching
od Metoděje? Dá se to vyjádřit veršem italského básníka (Pananti da Mugello: » Odejdi odtamtud (z metropolitního stolce), abych se tam usadil
já. « Nepřál si prostě být podřízen metropolitovi, zřejmě chtěl sám vystupovat jako metropolita. Očividně podvedl knížete podvrženým listem a dovolával se k ospravedlnění svého chování vymyšlených papežských příkazů,
jimiž prý byl přísežně zavázán vzpírat se Metodějovi, poroučet mu, střežit
jej, mařit jeho dílo (161). Velká Morava měla být citelně zaskočena.
Nepřekvapuje, že Vichingova strana, jejíž kádr tvořilo latinské duchovenstvo, hlavně franské (říkalo se o něm, že trpí hyopatorií, tj. přívrženectvím
» filioque «), se stala podněcovatelkou rozbrojů v moravskopanonské církvi.
Jejími stoupenci byli lidé slabšího charakteru. Její podvratná činnost byla
otevřená i tajná. (162) V programu strany bylo znehodnotit před lidem
slovanskou liturgii. Jejím bojovým prostředkem byla podvodná lež, k níž
nutné předpoklady zjednávalo vedení. Tak čekalo Metoděje množství útrap.
Strana prohlašovala (163): »Nám dal papež moc, Metoděje však i jeho
učení nařizuje vyhnat ven. « Toto tvrzení se mohlo opírat jedině o uvedený
podvržený list. Vichingovci jej skutečně také dali veřejně číst na velkém
shromáždění lidu (164), konaném asi v hlavním hradě a metropolitním
(158) D V O R N Í K , Les Slaves
(159) V i z výše.
{160)

GRIVEC,

276.

124.

(161) List p, Jana VIII. Metodějovi (23. III. 881): » neque aliae Iitterae nostrae ad e u m (totiž: S p h e n t o p u l c h u m ) directae sunt, neque episcopo illi palam vel secreto aliud faciendum iniunximus et aliud
a te peragendum decrevimus. Q u a n t o minus credendum est, ut sacramentum ab e o d e m episcopo
exigeremus, q u e m saltem levi sermone super h o c n e g o c i o allocuti n o n fuimus. « FRIEDRICH, Cod.
diplom. I, 22 (pod. čís. 25); R A T K O Š , Pramene 194, K souvislosti srov. na příkl. N E V Ě Ř I L na uv. m .
(1899/1900) 13 násl., k podvržení papežského listu též SNOPEK, Die Slavenapostel (1918), 181 násl.
(162) Život Metoděje X I I / I ; R A T K O Š , Pramene 264.
(163) Život Metoděje XII/2; R A T K O Š , Pramene 2Ó4.
(164) Život Metoděje XII/3 ; R A T K O Š , Pramene 264. Sice se p r a v í : » K d y ž svolali (totiž: V i c h i n g o v c i ) všechen
m o r a v s k ý lid «. T o b y l o nemyslitelné. Jde o primitivní dikci. Shromáždění svolával k a ž d o r o č n ě
k o m p e t e n t n í státní orgán. B l í ž e t a k o v é shromáždění popisuje L A P O T R E I, 158. D V O R N Í K , Les Slaves
m l u v í prostě o » une grande assemblée. «
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sídle. (165) Lid, věrný Metodějovi, už se rmoutil, že přichází o takového
pastýře a učitele, byli tu však i» slaboši, jimiž hýbala lest jako vítr listím « (166).
Ale když Metodějovi přívrženci přinesli shromážděnému lidu pravý papežský
list - zřejmě bulu Jana VIII. » Industriae tuae « Svatoplukovi z r. 880 - zjistilo
se, že » v něm je napsáno: Náš bratr Metoděj je svatý a pravověrný, koná
apoštolské dílo a v jeho rukou jsou od Boha a apoštolského stolce všechny
slovanské kraje. « (167) Je to zřejmě výtah z Janova listu, až na zmínku
o papežské legaci.
Musila to být prudká srážka a navýsost trapná. Vichingovci »zmizeli zahanbeni se studem jako mlha « (168). Slo o odhalení Vichingova podvodu a o vítězství pravého dokladu nad falešným. (169) Ale Vichingovcům ani takováto porážka nebyla naučením. »Jich zloba se na tom nezastavila. « (170) Nepřístojnosti pokračovaly ještě prudčeji. Povýšením Vichinga
na nitranského biskupa projevil papež ochotu vyřešit věc kompromisem,
ale kompromis mu nevyšel. (179) Metoděj měl sice poslat do Říma svého
kandidáta na druhé biskupství, ale k tomu, jak už zmíněno, zřejmě nedošlo.
Svým jednáním se Viching dopustil podvracení metropolitní autority.
Podle vyjádření papežova jednal v rozporu se svým úřadem (contra suum
ministerium), tj. nedbal toho, že je jen sufragánním biskupem, překračoval
obor své působnosti, přisuzoval si větší moc než měl. Zřejmě už to musilo
být neúnosné, když se dal Metoděj vydráždit ke stížnosti do Říma. Papež
(881) Vichingův postoj a všechna Metodějovi páchaná příkoří odsoudil a
vyhradil vyšetření skutkové podstaty, konečné rozhodnutí a potrestání biskupa svému soudu. (172) Ke konfrontaci však mělo dojít později, až se
Metoděj vrátí (» cum deo duce reversus fueris «). Dal se tedy napřed na cestu
za pracemi na arcidiecézním jihu, přičemž také navštívil Cařihrad. (173)
Je jisté, že papežský zákrok byl velmi cenný a účinný, a snad se také podařilo morálně jej zužitkovat. (174) Ale nedošlo k jeho uskutečnění, které
(165) V hlavním hradě se všechno soustředilo, odevšad tam bylo přibližně stejně daleko. Sotva se shromáždění konalo v Nitře, jak míní S T A N I S L A V , Slovanskí apoštoli, 51. Skutečnost, že tam Viching
měl církevní jurisdikci, nemohla v tom směru hrát úlohu.
Život
Život
(168) Život
(166)
(167)

(169)
(170)

Metoděje
Metoděje
Metoděje

XII/4;

RATKOŠ,

XII/5;

RATKOŠ,

Pramene, 2 6 4 .
Pramene, 2 6 4 .
XII/6; RATKOŠ, Pramene, 264.

Metoděje

XIII/I:

LAPOTRE I, 1 5 9 : »Nous assistons manifestement á la découverte de 1'imposture de Wiching, a la
victoire de la vraie lettre sur la fausse. «

Život

RATKOŠ,

Pramene,

264.

Srov. STANISLAV, Slovanskí apoštoli, 5 1 .
(172) List p. Jana VIII. Metodějovi (23. III. 881): »Tarnen cum deo duce reversus fueris, quicquid inhormiter adversum te est commissum, quicquid iam dictus epíscopus contra suum ministerium in te
exercuit, utramque audienciam coram nobis discussam adiuvante domino legitime fini trademus
et illius pertinaciam iudicii nostri sentencia corrípere non omittemus. « FRIEDRICH, Cod. diplom.
I, 2 2 (pod čís. 2 5 ) ; R A T K O Š , Pramene, 1 9 4 .
( 1 7 3 ) D V O R N Í K , Les Slaves, 2 7 1 násl.; G R I V E C 1 2 8 násl.
( 1 7 4 ) Srov. L A P O T R E I , 1 5 8 násl.; N E V Ě Ř I L na uv. m. ( 1 8 9 9 / 1 9 0 0 ) 1 5 násl.
(171)
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by bylo situaci dopodrobna právně vyjasnilo. T o byla veliká škoda, neboť
smrtí Jana VIII. (882), ztratil Metoděj hlavní oporu svého soustavně napadaného postavení. O d té doby začalo papežství ztrácet autoritu a nastalo
mu období úpadku. Řím se vzdal zájmu o slovanskou církevní otázku. Došlo
k likvidaci jeho politiky v záležitosti Metodějova díla. (175) Metoděj byl
odkázán na vlastní síly a na pomoc svého bezprostředního okolí.

Rozbití církevní provincie

Je doloženo, že překážky, jež Metodějovi kladli jeho odpůrci, byly
trvale nesmírné (176), ano téměř nezvládnutelné. Jimi bylo podvraceno
i Metodějovo představenství církevní provincie, takže výkon metropolitní
pravomoci v sufragánním biskupství se mu prakticky stal nemožný. V postavení metropolity se Metoděj těžko uplatňoval. Z technických důvodů to
téměř nešlo. Nakonec se Metoděj »odtrhl ode všeho shonu« a věnoval se
literární práci. (177) T o však neznamená, že se vzdal organizační činnosti
a že tedy upustil i od metropolitních zájmů, neboť i prověření překladů posvátných knih patřilo k úkolům metropolity. Čteme-li dále o Metodějovi (178), že » na všech stranách odvrátil všechna obvinění a mnohomluvným
zavřel ústa «, týká se to asi i jiné souvislosti, ale též diecézní nebo provinční
kázně. Důležitější je zpráva (179), podle níž Metoděj zanechal v oblasti
své církve (arcidiecéze či církevní provincie?) na dvě stě knězi, jáhnů a
podjáhnů. I kdyby v tom počtu byli zahrnuti také latinští duchovní, je
to poměrně dost. Musil tomu odpovídat i přiměřený počet škol, kostelů
a duchovních správ. Z velké autority a oblíbenosti, jíž se těšil Metoděj (180),
nutno usuzovat, že arcidiecézní organizmus pracoval celkem skvěle. Kamenem úrazu ovšem byl sufragánní úsek, neboť chtít zde u Vichinga
prosadit pochopení pro podřízenost a pro integritu církevní provincie bylo
zcela marné. Ze sufragánní diecéze, z Nitry, vycházely, pod vedením biskupa Vichinga, ničivé zásahy, jež nezůstaly bez vlivu ani pro chod církevního života v arcidiecézi.
Do Panonie se Metoděj nevrátil, zůstala mu jen teoreticky. Metodějově
pozici neprospělo ani vítězství Svatoplukovo ve válce o Panonii r. 884. (181)
Země byla z valné části zničena (deleta) a v době uzavření míru dosáhlo
( 1 7 5 ) D V O R N Í K , Les Slaves, 2 8 3 násl.; týž, Les Légendes, 2 8 1 .
(176) Život Metoděje X I V ; RATKOŠ, Pramene, 2Ó5.
{177) Život Metoděje X V ; RATKOS, Pramene, 265.
{ 1 7 8 ) Život Metoděje X V I I / I ; R A T K O S , Pramene^ 2 6 5 .
( 1 7 9 ) Bulharská legenda O biskupu Kli mento vi V I ; R A T K O S , Pramene, 3 7 5 .
( 1 8 0 ) Srov. Život Metoděje X V I I / 1 3 ; R A T K O S , Pramene, 2 6 6 .
( 1 8 1 ) Fuldské letopisy (pokračováni řezenské) k r. 8 8 4 ; R A T K O S , Pramene, 1 0 4 násL
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Vichingovo řádění povážlivých rozměrů. Nijak nezaráží, došlo-li to tak
daleko, že Metoděj Vichinga exkomunikoval. (i 82) Nešlo jen o odvetné
opatření, nebylo prostě jiného východiska. (183) Z metropolitního titulu
však na to Metoděj nestačil. Trestní záležitost podřízeného biskupa už nebylo tehdy možno rozhodnout bez účasti papežského stolce. Metoděj však
mohl vznést exkomunikaci z titulu papežského legáta.
Po smrti Metoděje (885) se situace zapletla ještě víc. Dav samozvaných
» dosadil« na arcibiskupský stolec Vichinga. Ten » se takto nezákonně zmocnil
(arci) biskupství, nijak mu nepatřícího, sám si osobuje tuto hodnost a považuje ji za kořist. « (184) Pontifikátem nechvalného Štěpána V. vstoupila
»reakce« na papežském dvoře do nové fáze. (185) Bezohlednou čistkou
poradního sboru zmizely nejlepší informační zdroje a nastal zřejmý odklon
od myšlenkového odkazu Štěpánových předchůdců. Spisy Jana VIII. byly
porušeny a větší část jich byla odstraněna. (186) Mezi odstraněnými byly
i opisy listů, jež byly vyhotoveny ve prospěch slovanského moravskopanonského církevního zřízení, hlavně listu z června 880 o potvrzení výsady Metodějova arcibiskupství (187) a ustavení církevní provincie, a též z 23.III.881
o ohlášení trestního řízení proti Vichingovi. (188) K dispozici zůstaly Štěpánu V. právě jen doklady z prvních let vlády Janovy, jež zdánlivě nebyly
k prospěchu nové církvi. Podvodu a pletichám zela nyní brána dokořán.
Tento stav přál nejpodlejším machinacím proti slovanské věci. Viching se
mohl přijít zodpovídat, aniž by se čeho obával. U kurie v Římě byl vzduch
pro něho »vyčištěn «. A doma znovu nabyl přízně Svatoplukovy. Bylo to
zřejmě sehráno s neuvěřitelnou lstí a vypočítavostí.
Nyní začal Viching jednat. Za necelý rok už je v Římě a nachází tam
mimořádně příznivé ovzduší. Za jeho přítomnosti a pod jeho vlivem vydává
papež Stepán list Svatoplukovi. (189) V něm se posuzuje Metodějova činnost ve velmi nepříznivém světle, zakazuje se slovanská liturgie pod trestem
exkomunikace, vyjma výklad epištoly a evangelia, s poukazem na to, že
(182) Bulharská legenda o biskupu Klimentovi VII; R A T K O Š , Pramene, 375. Narážka na exkomunikaci je
v listu papeže Štěpána V . FRIEDEICH, Cod. diplom. I, 26 (pod Čís. 26): R A T K O Š , Pramene, 199. O tom
níže.
(183) Podle A. B R Ü C K N E R A , Die Wahrheit über die Slavenapostel, Tübingen ,1913, 98, to ovšem byl » Methods unbesonnenster, leidenschaftlicher Schritt. «
(184) Bulharská legenda o biskupu Klimentovi VII, V I I I ; R A T K O Š , Pramene, 375.
(185) LAPÖTRE I, 162 násl.
(186) K pozadí této události viz L A P Ó T R E I, 22 násl., 164 násl.; srov. NEVŽŘLL na uv. m. (1899/1900) 18
násl.; D V O R N Í K , Les Slaves, 293 násl.
(187) Viz výše.
(188) Viz výše.
(189) FRIEDRICH, Cod. diplom. I, 22 sqq. (pod číš. 26); R A T K O Š , Pramene, 195 násl. List objevil a poprvé
uveřejnil V. W A T T E N B A C H , Beiträge zur Geschichte der christlichen Kirche in Mähren und Böhmen,
Vídeň, 1849, 43 násl. Kdyby se v listu mluvilo o Metodějovi jako o žijícím, byla by musela předcházet zvlášť spletitá situace. Církevní úřad však nelze obsadit, dokud nebyl pravoplatně uprázdněn.
V době nastoupení papeže Štěpána Metoděj už nežil.
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prý se Metoděj už za Jana VIIL v Římě přísežně zavázal od ní upustit (190).
A potvrzuje se Viching jako nitranský biskup: » Proto jsme vám jej (Vichinga) vrátili«, praví se v listu (191) , » aby řídil církev svěřenou mu Bohem.
Přijměte jej, važte si ho a zahrnujte jej patřičnou ctí a povinnou úctou z
upřímné mysli jako duchovního otce a vlastního pastýře. Ať on tedy pečuje
o všechny církevní záležitostí a úřady a ať je spravuje, maje na zřeteli bázeň
boží. « Také se v listu zrušuje exkomunikace, kterou vynesl Metoděj nad
Vichingem (192), a nařizuje se vykázat zatvrzelé a neposlušné po dvojím
bezúspěšném napomenutí ze země. (193) Zatýkání a vyhnání Metodějových
žáků udělal pak Viching podle tohoto listu.
Jak mohl Štěpán zakročit tak drasticky a v tak příkrém rozporu se svými
předchůdci ? C o jej k tomu vedlo ? Zdála se to být záhada a přece její rozluštění nebylo složité. Štěpán se pro své rozhodnutí opíral o list Jana VĚDÍ.,
ale o ten Vichingem podvržený, jejž považoval mylně za pravý. (194) Šlo
o nesprávnou zprávu, o lstivý podvod. Tím nutno si vysvětlit zásadní obrat,
který nyní nastal. Zřejmě jednal Štěpán » bona fide « - věře Vichingovi (195),
ovšem s nežádoucími následky. Jeho oklamání mělo vliv na postoj papežského stolce až do 13. století k velké škodě slovanské věci a celé církve.
Autentičnost Štěpánova listu, zprvu popřenou (196), dosvědčuje do(190) » Divina autem oíTicia et sacra misteria ac missarum solemnía, que idem Methodius Sclavorum
lingua celebrare presům psit, quod ne ulterius faceret supra sacratissimum b. Petři corpus iuramento
firmaverat, sui periurii reatum perhorrescentes, ne ullo modo deinceps a quolibet pres uma tur,
dci nostraquc apoštolica auctoritate sub anathematis vinculo interdicimus; excepto quod ad simplicis populi et non intelligentis aedificationem attinet, st evangelii vel apostoli exposicio ab eruditis
eadem lingua annuncietur, et largimur et exortamur et ut frequentissime fiat monemus, ut omnis
lingua laudet deum et confiteatur ei. « K domnělé přísaze Metoděje viz LAPÓTRB I, 130 násl.
(ICJI) »Ideo cum vobis ad regendam sibi comtnissam a deo aecclesiam remisimus, ... Quem velutí spirituálem patrem et proprium pastorem digno honoře et debita reverentia sincera mente recipite,
tenete et amplcetimini, ... Ipse itaque omnium aecclesiasticorum negociorum et oťficiorum habeat
curam et dci tíniorcm pre oculis habens dispensct eadem, ... <
(192) » Anathema vero pro contemnenda catholica fide qui indixit, in caput redundabit eius. «
(193) » Contuniaccs autem et inobedientes contenciorai et scandalo insistentes, post prim am et secundam
adiuonicioncm, si se minimc correxerint, quasi zizaniorum seminatores ab aecclesiae gremio abici
sancimus, et ne una ovis morvida totum gregem contaminet, nostro vigore refrenari et a vestris
fmibus procul cxcludi precipimus. *
(194) Srov. DVOHNÍK, Les Slaves, 294; A . MÍŠKOVIČ, Cirkevná správa vo Velkej Moravě po smrti sv. Metoda,
Duchovný pastier X X X V , Bratislava, 1958, 139. G. LABHR, Das Schreiben Stephans V, an Sventopulk
von. Mähren, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde

X L V I I , 1928, 1 5 9 násl.

míní, že Viching interpoloval Štěpánovu bulu. Na neupotřebítelnost tohoto výkladu poukazuje
{195)

VAVÍMNUK 5 1 .

Koirstmtimis-Cyrillits
und Methodius, 350 mluví o * Wichings Falsum vom Jahre 880, mit
welchem er sich im Jahre 885 auswies und den frommen nichts ahnenden Stephan V. irreführte. «
Srov. LAPATRB I, 169; » Le cauchemar d'un pape sciemment faussaire et imposteur, en matiěrc
aussi grave, sYvanouit. «
(196) Sáni objevitel listu, W A T T E N B A C H , jej považuje za podezřelý. GINZEL, Geschichte der Slawenapostel,
9 násl. přičítá podvrženl Vichingovi. Problematiku Štěpánova listu dopodrobna řeší D V O R N Í K ,
Les Slaves, 288 násl. V listu jsou skoro doslova převzata některá místa papežské buly » Industriae
tune « z června 880, ale zneužívá se jich v obráceném smyslu. Zásluhu o to má zřejmě Viching.
Srov. také LAPÖTRE I, 132 násl.; SNOPEK, Konstantinus-Cyriílus und Methodius, 337 násl.; GRTVEC, 146.
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SNOPEK,

kument ze sbírky britského muzea. (197) Je to připomínkový spis (commomtorium) pro tři papežské legáty, biskupa Dominika a kněze Jana a Štěpána, vyslané k Svatoplukovi za účelem urovnání neshod, jež povstaly v moravskopanonské církvi po smrti Metoděje, a k ověření Vichingových informací. Připomínkový spis čili instrukce se Štěpánova listu dovolává (kap.
Xin.). Rovněž se v ní zakazuje slovanská liturgie s výhradou výkladu epištoly a evangelia a se zmínkou o domnělém přísežném závazku Metodějově
(kap. XIL). Ke konci se udílí íegátům kategorický příkaz, aby tomu, jejž
prý se Metoděj opovážil zcela protiprávně (contra omnium sanctorum patrům
statuta) ustanovit za svého nástupce, Gorazdovi, papežskou mocí zakázali
vykonávat úřad (ne ministret), pokud se nedostaví do Říma a neprojedná
osobně svou záležitost- (198)
Šlo opravdu o ustanovení nástupce (successorem constituerc)? (199)
Ž e Metoděj znal předpisy o obsazování biskupství a církevních metropolí,
to plyne jednak z představy o jeho kanonickoprávníni vzdělání, jednak
z dějové souvislosti. Zřejmě nehověl Metoděj lpění na paragrafu (juridisniu).
Ale jeho právnická pohotovost a smysl pro kázeň vylučuje, že by byl postupoval protiprávně. Nutno mít za to, že šlo o pouhé označení čili návrh kandidáta, jejž Metoděj považoval za nejvhodnějšího pro arcibiskupský a metropolitní úřad, nikoli o jeho dosazení. Ještě za života Metodějova prostě byla
provedena porada o jeho nástupci. (200) » Šlo vlastně o dovolené a za daných okolností nutné doporučení nástupce nebo zástupce.« (201) Mluví-li
pramen o nástupnictví v »učitelství«, míní se tu zřejmě pars pro toto.
tj. arcibiskupský úřad.
Obsah papežského listu i komonitória nutno chápat a posuzovat s hlediska
Vichingovy lži a křivého obvinění. Z opatrnosti a pro jistotu papež připomíná: » si ita est, ut audivimus « - je-li tomu tak, jak jsme slyšeli. Papež vy(197) Commonitorium Dominico episcopo, Iohanni et Stephano presbyteris euntibus ad Sclavos. E W A L D
na uv. m. 408 násl.; Časopis Muzea na uv. m. 295 násl.; (o úzkém vztahu komonitória k listínč,
objevené Wattenbachem, viz tamtéž 298 násl.); FRIEDRICH, Cod. diplom. I, 26 sq. (pod čís. 27);
R A T K O Š , Pramene, 200 násL Srov. M A R T I N O V na uv, m. 185 násl.
(198) Kap. XIV.: »Successorem, quem Methodius sibimet contra omnium sanctorum patrům statuta
constituere presumpsit, ne ministret, nostra apostolíca auctoritate interdicite, donec suam nobis
presentiam exhibeat et causam suam viva voce exponát. «
(199) Příběh je vylíčen v Životě Metoděje XVII/4-6 ( R A T K O Š , Pramene, 266) takto: »Zeptali se ho (totiž:
Metoděje) a pravili: Koho ze svých učedníků míníš, aby byl v učitelství tvým nástupcem? I ukázal
jím jednoho ze svých známých učedníků, jménem Gorazda, a řekl: To je svobodný muž vaší zeniř,
dobře učený v latinských knihách, pravovčrný. To budiž boží vůle i vale láska, tak jako moje. «
(200) P O L Á C H , na uv. m. 306 násl. Srov. SNOPEK V » Českém slovníku bohovlAném « III (Praha, 1926), 275:
»Jmenovav (Metoděj) pak Gorazda nejzpůsobilejlím pro arcibiskupský stolec moravský, nikterak
se neprovinil proti zákonům církevním; zůstaloť zajisté volno jeho duchovenstvu» volíti si, koho
by se jim nejlépe zdálo.« MIŠKOVIČ na uv. m. 139: »Svatý Metod si výčitku nezaslúžil, pretože
Gorazda neustanovil apodikticky do hodnosti, ale na pořade před smrťou s domorodým kňazstvom
za svojho nástupcu len odporúčal, čo sa prípúšťa... V tej veci pápež bol Wichíngom tiež falošne
informovaný. «
(201)

GRIVEC,

147.
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dal dokumenty bez pečlivého zkoumání stavu věcí a na podkladě podvodných
údajů. A zákaz Gorazdovi vykonávat úřad ještě nevede k závěru, že kandidát, navrhovaný Metodějem, už vykonával biskupské nebo metropolitní
funkce. Otázku Metodějova nástupce Řím neřešil. Nechal ji zatím otevřenou
až do vyřízení věci s Gorazdem. Papež zřejmě nechtěl odmítnout Gorazda
už předem Zákaz vykonávat arcibiskupský úřad byl jen dočasný.
Pokus o nové uspořádání

Viching soustředil podvodně ve svých rukou církevní vládu. Za ním
stál Svatopluk, v tu dobu nejmocnější panovník ve střední Evropě. Při tak
důkladně zajištěném postavení nebylo pro Vichinga umění zmařit pracné
Metodějovo dílo. (202) Slovanský nátěr moravského církevního zřízení byl
pochopitelně téměř setřen. Posléze obvinili Vichingovci Metodějovy stoupence u knížete Svatopluka, že * si vymýšlejí novoty a že by mohli povstat
proti jeho vládě, když se s vládcem neshodují v učení, neboť opačné smýšlení
je i odbojem. « (203) A zvítězili, neboť jim vedle knížete přál i obelhaný
papež. Na vedoucí činitele »slovansky« zaměřeného duchovenstva byla
uvalena vazba. Slovanští duchovní byli se souhlasem Svatoplukovým odstraněni ze svých míst a museli opustit Moravu. Většina se jich uchýlila do
Bulharska. (204) Tam bylo Metodějovo dílo zachráněno. (205) » Organizovaná slovanská církev na Moravě byla však těmito událostmi odstraněna
a neměla již nikdy zasáhnout do osudů země.« (206) Proč? »Moravská
vládnoucí vrstva potřebovala církevní organizaci, která by byla nezávislá
na cizích metropolitech a jež by plně vyhovovala jejím vlastním zájmům.
Slovanská liturgie byla jenom prostředkem k dosažení tohoto cíle. Když
ten však byl dosažen a zajištěn, stávala se pomalu přítěží. Tím že byla stálým předmětem útoků ze strany latinského duchovenstva, mohla nakonec
ohrozit samotnou nezávislost moravské církve. A proto se Svatopluk, když
dosáhl politické nezávislosti na říši, slovanské liturgie vzdal, ponechávaje si
ovšem výsledek díla byzantské misie - církevní samostatnost Velké Moravy. « (207) Nejvíce ovšem z toho těžil Viching.
Když vzniklo nepřátelství mezi Svatoplukem a králem Arnulfem a když
Svatopluk vyšel z řady vojenských operací nepřemožen, opustil i Viching
(202) Srov. také L. KNAPPBK, Cirkev a Jtdt v boji o rozlirenie křesťanstva v IX. storoil, Ríla
(sborník vcdeckých prie. Sos tavil Ján Stanislav) a. vyd. (1935), 252.
(203) Bulharská legenda o biskupu Klimentovi

IX; RATKOŠ, Pramene, 378.
R A T K O Í , Pramene, 382 nisl.; STANISLAV,

(204) Bulharská legenda o biskupu Klimentovi XV násl.;
apoStoli, 7a násl.; GRIVEC, 148 násl.
(205) DVORNÍK, Les Slaves, 312 násl.
(206)

VAVŘÍNEK

52.

(207)

VAVŘÍNBK

52.
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velkomoravská

Slovanskl

Moravu a byl přijat do služeb Arnulfovýcli (893). Pro velkomoravský církevní prostor to nesporně byla citelná úleva. Po smrti Svatopluka (894)
připadla Mojmíru n. Velká Morava a vláda nad celou říší, kdežto jeho dvěma
bratřím - podle některých - Panonie a Nitransko. Později se Viching rovněž
nekanonicky, cestou královského propůjčení, stal pasovským biskupem, ale
byl solnohradskou provinciální synodou proti vůli krále na základě kanonického soudního řízení záhy sesazen (899). (208) Snad to bylo v nějaké
spojitosti s novým záměrem. Kníže Mojmír totiž žádal papeže Jana IX, o obnovu rozvráceného moravského církevního zřízení. (209) Papež vyslal 11a
Velkou Moravu {in terrain Sclavorum, qui Maraui dieuntur) tři legáty,
arcibiskupa Jana a biskupy Benedikta a Daniela; zpustošená Panonie nepřicházela v úvahu. Ti tam z papežské moci vysvětili arcibiskupa a tři sufragánní biskupy. (210) Šlo o nezávislou církevní provincii, snad už latinskou,
a možná bez úřední obnovy slovanské liturgie. » Papež Jan IX. se pokusil
znovu nastoupit politiku Jana VIII. ne-li obnovou náboženského slovanství,
tedy aspoň tím, že vrátil Moravanům církevní hierarchii nezávislou na cizině. « (211) V každém případě však na Moravě a hlavně v Čechách slovanské
křesťanství pokračovalo. Že by byl Viching tuto akci nyní podporoval?
Byl by rozhodně musel v tom vidět pro sebe nějakou mimořádnou výhodu.
Byli by ho však Moravané ještě přijali ?
Papežské opatření vyvolalo nesmírnou nevoli bavorského episkopátu.
Byla vyhotovena nabubřelá stížnost papeži Janu IX. (900) (212), v níž se
jako podatelé uvádějí solnohradský metropolita Teotmar, frizinský biskup
Uvaldo, eichstattský Erchanbald, sabenský Zachariáš, řezenský Tuto, pasovský Richar (Vichingův nástupce) a veškeré duchovenstvo a křesťanský
lid po celém Noriku, zvaném i Bavorsko. Její obsah byl zřejmě dohodnut
na synodě, na níž byl také sesazen Viching. Výstižně poznamenává Novotný (213), že » snad nikdy nebylo péra a inkoustu zneužito ku spisu tak nejenom tendenčnímu, ale přímo prolhanému, jako jest tento.« Nespolehlivost
údajů, obsažených ve stížnosti, uznávají i němečtí badatelé. (214) Je to do(208) Fuldské letopisy k r. 899: » Engilmarus Pataviensis episcopus obiit, in cuius locum Wihingus quidam
Alamannus contra instituta patrům, prius Marahavensis ab apostolico destinatus episcopus, rege
concedente successit. Sed non multo post a Dcotmaro archiepiscopo ceterisque suffragancis suis
contra voluntatem regis canonicali iudicio abiectus ... est. « Ree. KURZE, 133; R A T K O Í , Pramene, 112.
(209) Srov. také PROCHÁZKA, Pfíliny zániku metropole sv. Metoda, na uv. m. 135.
(210) Nejsou známa ani jejich jména ani sídla. Srov. STANISLAVŮV dohad (Slovansk( apoítoli, 76 násl.)
ohledně toho, kdo se stal arcibiskupem. Prý to mohl být Gorazd.
(2x1)

(212)

LAPÓTHE I ,

170.

Cod. diplom. I, 29 násL (pod čís. 30); R A T K O Í , Pramene, 206 násl.
(213) NOVOTNÝ, České dějiny I/I, 429.
(214) Napříkl. E. D Ü M M L E R , Geschickte des ostfränkischen Reiches III, Lipsko, 1888, 514: »Jedenfalls atmet
FRIEDRICH,

die ganze Beschwerdeschrift einen Geist leidenschaftlicher Gehässikeit und lässt sich in dem Schweigen über das Erzbistum des h. Methodius eine so grobe Verletzung der historischen Treue zu Schulden kommen, dass wir auch den übrigen Angaben wenig Glauben schenken können. «
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kument, který hraničí přímo s nenávistnou náruživostí. (215) Obnova církevní provincie se v něm posuzuje jako rušivý zásah do práv solnohradského
metropolity a pasovského biskupa. Solnohrad a Pasov by zřejmě byly souhlasily se zřízením velkomoravského latinského biskupství, které by příslušelo
k solnohradské církevní provincii. Hned zkraje dokumentu se vytýká, ovšem
jen mezi řádky, že papežský stolec jednal zvráceně. (216) Myslilo se tu zřejmě na obyčej, zakotvený v prvotní církvi, podle něhož země náleží pod pravomoc biskupa, který ji pokřestil. Odezíralo se od představy, že by papežský
stolec mohl apoštolskou mocí bud potvrdit právo na získané území anebo
zařídit věc jinak. (217) Poprvé totiž, pokud známo, obhajuje Pasov výslovně
své právo na území Velké Moravy. To prý přísluší církevně k pasovské
diecézi a pasovský biskup tam odedávna vstupoval, kdykoli chtěl a uznal
za potřebné, aniž kdo tomu odporoval, a vykonával tam nerušeně biskupskou moc, zejména docházel na Velkou Moravu k synodním schůzkám se
svým i s právě tam dlícím duchovenstvem. (218) Bavorský episkopát prostě
přehlíží jsoucnost právně zřízené moravsko-slovanské církevní provincie.
Jeho vývody se proto nesou na chybném právním základě. Tvrdí, že vysvěcením arcibiskupa a tří sufragánních biskupů pro Velkou Moravu bylo jedno
biskupství, pasovské, rozděleno v pět biskupství bez vědomí metroplíty
a souhlasu příslušného biskupa {219) a dovolává se starých kanonických
předpisů (220), jež však nelze uplatňovat na daný případ. Podle tohoto
výkladu byla pasovská diecéze rozdělena na vlastní pasovskou diecézi, která
měla nadále podléhat církevní metropoli solnohradské, a na arcidiecézi s třemi
sufragánními diecézemi čili na novou církevní provincii, oddělenou od
solnohradské. V Německu a po celém Bavorsku prý toto rozštěpení vyvolalo

Díjíriy I, 87.
{216) » Nequaquam cnim credimus, quod coacti cottidie audimus, ut de illa sancta et apostolica sede,
quae nobis sacerdotalis mater est dignitatis et origo christianae religionis, profluxerit quippiam
perversitatís, sed doctrina et auctoritas eccle&iasticae rationis.«
(215) PALACKÝ,

(217) SNOPEK, Konstantin-Cyril a Meiodéj, 44.

(218) » Et iccirco Patauiensis episcopus civitatis, in cuius diocesi sunt illius terre populi, ab exordio cliristianitatis eorum, quando voluit et debuit, illuc nulo obstante intravit et synodalem cum suis et
etiani ibi inventis conventum frequentavit et omnia, que agenda sunt, potenter egit, et nullus ei
in fadem restitit. «
(219) »Est enim unus episcopatus in quinque divisus. Intrantes enirn predicti in nomine vestro, ut ipsi
dixcrunt, episcopi (totiž oni legáti), ordinaverunt in uno eodemque episcopatu unum archiepiscopiini, si in alterius episcopatu archiepiscopus esse potest, et tres episcopos eius suffraganeos absque
scicntia archiepiscopi et consensu episcopi, in cuius fuerunt diocesi. t
(220) Koncil africký (397) kap. 20 a 65, podle nichž je k rozdělení diecéze zapotřebí usnesení provinciální
synody a zvláštní svolení biskupa, jehož diecéze se rozdělením zkracuje. Rozhodnutí p. Lva I.
(440-461) kap. 15 a 49, ie biskupa ordinuje příslušný metropolita s provinčními biskupy a že biskup
must být svého úřadu hoden (dignus) a mít aspoň do jisté míry knězskc zásluhy (non longe extra
saccrdotale meritum constitutus). Rozhodnutí p. Celestýna i. (422-432) kap. 17, že nemůže být
nikdo ustanoven biskupem na újmu jiného biskupa (» ne alicui locus concedatur sacerdoti in alterius
iniuriari«).
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všeobecný nářek a rozhořčení (221) Stížnost končí vytyčením požadavku,
aby papežský stolec obnovil dřívější stav pasovské diecéze. (222)
Nemůže ani dost málo zarážet, že se bavorskému episkopátu podařilo
získat pro svou věc nejvýznačnější církevní provincii východofranské říše.
Dalo se očekávat, že mohučský arcibiskup Hato bude požádán o zakročení
u papežského stolce a že se svými sufragány také zakročí. Pravost intervenčního listu (900) je sice sporná (223), ale jeho obsah nasvědčuje skutečnosti. V něm se už nepřihlíží, ale přímo popírá existence moravskopanonské
církevní provincie. Moravští lidé (Marauenses poplili) prý nikdy neměli
metropolitní stolec (metropolitana sedes), nýbrž vždy podléhali franské
církevní provincii a diecézi (224). Podle toho tedy neměli ani svůj vlastní
biskupský stolec. Tvrzení, že Moravané mají metropolitu z koncese papežského stolce, se označuje za projev pýchy. Budou-li se ještě déle nadouvat
takovouto smělostí, pak prý to podle mínění mnohých povede až ke krveprolití. Tomu má papežský stolec předejít zjednáním patřičné nápravy.
Moravané mají poznat, pod čí církevní panství spadají. (225), Avšak právního
prostředku k splnění svého požadavku německý episkopát neměl. Proto
se Mohuč odhodlala k pohrůžce násilím pro případ, že by papežský stolec
svým opatřením nepodřídil Velkou Moravu bavorské církvi. »Jestliže je,
Moravany, vaše napomenutí nenapraví«, hrozí se závěrem (226), »skloní
své Šíje, ať chtějí nebo nechtějí, před knížaty Franků a věříme, že se to nebude moci obejít z obou stran bez krveprolití a vzájemného vraždění.«
»Je v každém případě přehnané - tvrdí Dvorník - spatřovat v reorganizaci církevní heirarchie na Moravě obnovu slovanské církve v duchu sv.
Metoděje «. (227) Ale měla to přece jen být církevní provincie slovanské
(221) » Communis gemitus et generalis dolor angustat, quos Germania et tota tenet Norica, quod unitu
aecclesiae dividitur scissura.
(222) » Vosque ex alto virtute induti et apostolica potestate armati, iuxta prophetam, quod fractum est,
alligate; quod infirmum, consolidate; quod abiectum reducite, ut deinceps populus et fidei integritate gratule tur et sancta aecclesia tranquilla devotione laetetur«.
(223) FRIEDRICH, Cod. diplom. I, 336 sqq. (pod čís. 368) jej uvádí mezi nepravými listinami (acta spuria);
viz však R A T K O Š , Pramene, 211.
(224) »Insuper etiam pietati vestrae intimamus, quod fratres et patres et coepiscopi nostri Bauuariemes
se apud nos conquerentes et alta suspiria trahentes gemebant, qualiter Marauenses populi Francorum
potestati rebelles iactent, se ab illorum consortio esse divisos et seorsum metropolitane gloriantur
a vestra concessione esse subliniatos, cum numquam metropolitana sedes inter illos habcretur
sed semper illorum provintiae et diocesi cohererent. <
(225) » Dli autem Marauenses, ut nostris auribus illatum est, in occasionem superbiae suae assumunt, quia
a vestra concessione dicunt se metropolitanům accipere, et singulariter degentes aliorum episcoporum consortium refutant; si hac confidentia diutius inflantur, usque ad sanguinis effusionem, ut
multi arbitrantur, prosilient. Inde quantum presumimus, ammoneinus, quatinus vestra auctoritas,
priusquam hoc contingat, ad humilitatis viam illos corrigendo deponat, ut tandem cognoscant,
cui dominatui subiiá debeant. <
(226) » Quod si vestra ammonitio illos non correxerit, velint, nolint Francorum principibuj colla Submittent, et credimus absque sanguinis effusione et mutua cede ex utraque parte tunc non posse
bene contingere. «
(227) DVORNÍK, Les Slaves, 321, poztu 3.
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říše. Ovsem ani v této formě neobstála před. uchvatitelskou vášní sousední
německé církevní hierarchie, která napadla i její oprávněnost a trvala na
požadavku ovládat Velkou Moravu svou bezprostřední církevní jurisdikcí.
Bavorským vpádem na Velkou Moravu byl Mojmír donucen vyjednávat na sněmu v Řezně o mír (901). Zde byly dohodnuty také podmínky, které Mojmír v přítomnosti zástupců krále Ludvíka Dítěte přísežně
přijal. (228) Tímto mírem byla nejpravděpodobněji potlačena i samostatná
velkomoravská církev. Jak dalece se to stalo za účasti papežského stolce,
není známo. Není totiž doloženo, že se to vůbec stalo.

Problém se stal bezpředmětným, ale jeho ideový základ nezakrněl

Pádem Mojmírovy říše (r. 908 už byla zničena) (229) stala se otázka
velkomoravské církevní metropole bezpředmětnou. Novým uspořádáním
pomezních krajů (marek) se solnohradská arcidiecéze protáhla daleko na
východ. Arcibiskup Bedřich osídlil slovanské končiny německými kolonisty
a postaral se o stavbu kostelů pro ně. Usiloval o znovuzískání starých solnohradských práv ve znovuzpřístupněných místech. Nezapoměl pochopitelně ani postarat se o návrat Panonie, ztracené obnovou srěmské arcidiecéze.
Také Pašovu byla východní marka předním cílem. S bavorskými vítězstvími
znovu ožily i jeho staré církevní nároky na její území. (230) A Bedřich si
dovedl své metropolitní postavení v těch krajích zajistit velmi účinně. Papež
Benedikt VI. jmenoval Bedřicha a jeho nástupce papežskými vikáři v celém
Noriku a v horní i dolní Panonii (972) s připomínkou, že už Bedřichovi
předchůdci měli stejnou moc, takže nemělo být nikomu kromě Bedřicha
a jeho nástupců v těchto provinciích dovoleno uchvátit si pallium, světit
biskupy nebo vykonávat jakýkoli arcibiskupský úkon. (231)
Ale právní existence velkomoravského církevního zřízení se nedala
vymazat z dějinného rejstříku. Její ideový základ zůstal nedotčen. Ještě víc
(238) Tíjni zástupci, vyslanými k Mojmírovi, byli pasovský biskup Richar a hrabě Odlřich. Fuldskletopisy k r. 901: » Generale placitum Radaspona civitate habitům est. Ibi inter alia missi Maravahorum paceni optantes pervenerunt; quod mox, ut petierunt, complacuit ct iuramento firmatum est. Inde ob hoc ipsuin Richarius episcopus et Udalricus comes Marahava misii sunt, qui eodem
tenore, ut in Baiowaria ňrmatum fuit, ipsum ducem (Mojmíra II.) et omneš primates eins eandem
paccm sc servaturos iuramento constrinxerunt. « Ree. KURZE 1 3 5 ; R A T K O Š , Pramene, 114.
(229) N O V O T N Ý , České dějiny I/I, 433 násl.
(330) A. HAUCK, Kirchengeschichte Deuíschlattds III, 3. a 4. vyd., Lipsko, 1906, 1 5 7 , 1 6 1 .

(331) List p, Benedikta VI. solnohradskému arcibiskupu Bedřichovi a jeho sujragánním biskupům ( 9 7 3 ) : » C o n -

ccdiiiuis itaque vicein apostolicam Friderico Salzburgemis ecclesiae an tis ti ti, eiusque successoribus,
in tota Norica provincia, et in tota Pannonia, superioři videlicet et inferiori, quomodo sui antecessor« eandem potestatem a nostris habuere antecessoribus; ita scilicet, ut nuIM liceat in praeíatis
provinciis sibi usurparc pallium, nec episcopos ordinäre, nec uUum officium quod ad archicpiscopu tii pertinerc debet, praeter praefatum archiepiscopum eiusque successores. t M A N S I XIX, 39.
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než o tři století později se český král Přemysl II. v žádosti o povýšení Olomouce na církevní metropoli opíral s velkým důrazem o dějinný fakt, že
před dávnou dobou byl na Moravě arcibiskupský stolec. (232) A na tuto
příčinnou souvislost navázalo a v ní mělo svou hybnou páku také další státoprávní úsilí českých panovníků a českého lidu, které vyvrcholilo a bylo
korunováno úspěchem až za Jana Lucemburského roku 1344.
Závěr a zhodnocení ideového zakladu

Jádrem neshody mezi papežským stolcem a bavorskou hierarchií byla
otázka kompetence. Obě strany uplatňovaly církevní panství nad územím
Panonie a Velké Moravy. Obžalován byl Metoděj, protože papeže nemohl
nikdo soudit. Řím prohlásil rozsudek za zmátečný pro nepříslušnost soudu
a rozhodl problém moravskopanonské církve sám. Tím padl »rebus sic
stantibus « nárok solnohradské církevní provincie na území této církve a na
zřizování biskupství v něm a jich obsazování.
V té době byl metropolitní systém ještě dost při síle. Proto mohl bavorský episkopát vystupovat tak sebevědomě a vzdorovat i opatřením a
rozhodnutím papežského stolce. Řím nebyl tehdy ještě v takovém postavení,
aby mohl ve všem směrodatně prosadit svou vůli. S tím není v rozporu,
že papež Jan VIII. mluví v souvislosti s Metodějovými záležitostmi (879)
o » církvi boží, rozlité po celém světě a rozšířené u všech národů« (ccclesia
Dei toto terrarum orbě diffusa et in omnibus gentibus dilatata) (233). Sice
ne neprávem poznamenává k tomu Húščala (234): » Upozorňujem na tento
dóležitý přejav nástupcu prvého římského biskupa, Icbo v týchto slovách
možno azda vidieř názor kuriálnej politiky o univerzalitě viery Kristovcj
a z toho plynúcej suverenity svatopetrského stolca nad celým křesťanským
svetom. « Nelze však přehlednout, že stejné hledisko vyslovil, a to ještě
výrazněji, papež Gelasius I. už koncem 5. století. (235)
Jak probíhalo za těchto okolností zřizování moravskopanonské církevní
provincie? Je zřejmé, že se nemohla ustavit sama, bez pomoci nadprovinčního
církevního orgánu. Na podkladě civilní provinční organizace, jak to měl
na zřeteli první ekumenický koncil nicejský z r. 325, to nebylo možné.
Politické rozdělení v říšské provincie na západě už dávno neexistovalo,
v tom směru tam nicejský koncil dohrál úlohu, která splnila své poslání.
To přispělo k nutnosti papežského zásahu, kterým měla být církevní pro{232) Viz výše.
{233) V listu Metodějovi z 14. VI. 879; viz výše.
(234) A. HÚŠČALA, Listina pápeía Jána VIII fe sv. Metodovi a univerzalita svetskej moci pápeéskej, RiSa veť-

komoravská (sborník vedeckých práč, sostavíl Ján Stanisalv), 2. vydL, 1935, 260 násl.

(235) KOP, Vývoj

metropolitní pravomoci I, 119 nisl.
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víncie postavena na vlastní nohy. Při zřizování biskupství a církevních
metropolí byl totiž papežský stolec stále víc považován za nejdůležitější
složku. (236) Zmizením civilních provincií na západě a nutností organizovat oblasti církevně bez uzemní politické základny, stouplo především patriarchální postavení římského biskupa. Projevuje se to právě u Metoděje
v okamžiku, kdy papež vytýká frizinskému biskupu Anmovi (237): » Uchvátil
sis zastupování apoštolského stolce a osobil sis soudit arcibiskupa, jako bys
byl patriarcha. « Jan VIII, se v této souvislosti představuje v úloze patriarchy.
Anno se odvážil rušit pravomoc římského biskupa jakožto hlavy západní
církve. Stačilo tedy soudit západní metropolity mocí patriarchátu, k tomu
se nevyžadoval primát.
Postupné budování moravskopanonské církevní provincie spadá do období, které je přechodem od metropolitního systému k »papežskému«.
Nebyl to teoretický výtvor. » Fungovala, jak mohla. « (238) Za dané situace
se celocírkevnímu prosazování absolutní papežské moci dovedla metropolitní pravomoc ještě postavit citelně v tvář, ale úspěch už byl vratký. Nutno
si uvědomit, že pseudoisidorské dekretály žily a že nebyly stvořeny k spánku. Dokladem jsou soudní procesy proti biskupům. Bere-li Pseudoísidor
v ochranu biskupy proti metropolitům a provinciálním synodám, užívá
papežský stolec pseudoisidorské zásady v případě Metoděje obdobně ve
prospěch bezsufragánního arcibiskupa proti uplatňování soudní moci synodou sousední církevní provincie. Také podle Pseudoisidora soudí metropolitu, tedy i arcibiskupa, patriarcha či diecézní primas, tj. hlava svazu církevních provincií, případně »stolec obecné apoštolské církve« (239), tj.
papežský stolec. Jde o přizpůsobení 9. kánonu koncilu chalcedonského z r.
451 (240) západním poměrům. Na západě se jurisdikční patriarcháty neuplatnily, nýbrž výjimečně jen primasové jako papežští vikáři. Konstantinopol
(Cařihrad) nahrazuje Pseudoísidor Římem.
Moravskopanonská církevní provincie měla být samostatná, tj. nezávislá na jiných církevních provinciích a jim naroveň postavená, pod vrchní
(a36) Další vývoj pak spíl k tomu, že kanonické právo záhy zajišťovalo v tom ohledu papežskému stolci
rozhodující vliv, který spoříval v tom, že zjednával konstitutivnímu aktu pravoplatnost. Viz G J..
P L A N C K , Geschichte der christlich-kirchlichen
Gesellschafts-Verfassung
III, Hannover, 1805, 827 násl.
(337) Viz vyäc.
( 3 3 8 ) DVOBNIK, Les

Légendes,

277.

(239) Victor, epist. deer. 6: » Si quis putaverit se a proprio metropolitano gravari, apud patriarcham vel
primátem dioeceseos aut penes universalis apostolicae aecclesiae iudicetur sedem. « Ed. P . HINSCHIUS,
Decretales Psea do- ísidorianae et Capitula

Angilarmni,

Lipsko, 1863,

128.

(240) Koncil chalcedonský (451) kán. 9: » E i £4 «p^G xdv xf)£ faapxtag (lYjxpOTtoXítrjv áuíaxoita£
t) xXijptxóp áuyiaPTjioíi?, xaxaXafifiaviTto f) xův Í 6 a p x 0 w "sflff Äio'xvjostag (rozumí se jím
též patriarcha)
tóv ffj£ ßastAauaüaTj£ Ktavaxavx'.votmóA«a)£ •S-póvov x i í iíť" aötoi fltxaÍ Á A & I O . « M A N S I , Concilia V I I , 361; HEFELE, Conciliengeschichte
II (1875), 513; G U Ě R I N , Les
conciles
I, 343 násl.; HINSCHIUS, System des kathol. Kirchenrechts I (1869), 550, pozn. 3., I V (i888), 768,
pozn. 5 . ; KOP, Vývoj metropolitní pravomoci I, 89.
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moci papežského stolce. Její uspořádání nebylo v rozporu s duchem starokanonického práva. Zřizování biskupství mělo být vnitřní provinční záležitostí, i když byl ze shovívavosti Říma rozhodující vliv přitom ponechán
knížeti; zřejmě si to vynutily dotační zřetele. Také způsob obsazování biskupství měl být starokanonický. Metropolitovi bylo výslovně přiznáno potvrzovací a konsekrační právo. Vzdor knížecímu vlivu, který se i v tomto ohledu
projevuje velmi výrazně, neměl se tedy nikdo stát biskupem bez metropolitního souhlasu. Šlo o metropolitní zňzení v rámci celocírkevního režimu. M e -

tropolita, tak jako v pojetí Bonifáce, měl být střední instancí mezi biskupstvím a papežstvím. Byla to vsak ještě mírnější formulace, snažící se navazovat
v co největší míre na nicejské pojetí. Utkání metropolitního systému s celocírkevně zaměřenými a k ústřední vládní moci usměrněnými proudy vyvrcholilo až v io. století. Teprve tehdy nastal nevyhnutelný, logicky přivoděný
zvrat, který způsobil, že snaha o obnovu starokanonického provinčního
mžení ztratila veškeré vyhlídky.
V spletitém vývoji moravskopanonské záležitosti bylo možno pozorovat, že vlastní církevní význam metropolitního zřízení ustupuje do pozadí
a že se stává druhořadým. Kořen tohoto zjevu byl už tehdy velmi starý.
Zánikem politického rozdělení na provincie ztratila metropolitní ústava v západní církvi už velmi dávno svou základnu, takže do značné míry trčela ve
vzduchu, postrádajíc vydatné opory, z níž původně vzrostla. To způsobilo,
že se prvotní poslání metropolitů začalo přesunovat na jiné pole. Z metropolity se vytvářel církevní orgán velini důležitý s politického hlediska. Souviselo to se stále víc se prosazujícím požadavkem souladu mezi státním a církevním organizmem. Také Panonie a Velká Morava se zdráhaly podléhat
zahraničním církevním instancím, východofranským, ať už diecézně či právem metropolitním. Chtěly spolu tvořit samostatnou církevní provincii.
O d té doby měl metropolitní problém epochální význam i v dějinách našeho
státního zřízení.
Křesťanský život, pokračující v českém státě na základech cyrilometodějských, vyvrcholil v 10. a n . století zřízením biskupství pražského (973)
a olomouckého (1063). Obě biskupství byla přičleněna k církevní provincii
mohučské, jejíž metropolitní sídlo bylo za hranicemi státu. Této nevýhody
si čeští panovníci všímají už od první poloviny 11. století a uvědomují si
v celé šíři a hloubce její tehdy nedozírný státoprávní dosah. Bylo jim jasné,
že nedokončený stav české církevní organizace se stal nežádoucí příčinou
toho, že české korunovací právo spočívalo v rukou zahraničního církevního
funkcionáře, arcibiskupa mohučského, který byl Němec. V tom tkví pozadí
onoho vytrvalého úsilí dosáhnout vyproštění českého státního území z cizího
církevního područí zřízením české církevní metropole.
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O splnění tohoto cíle usilovali Břetislav L, Vratislav II., Přemysl L
a Přemysl IL, mimoto též pražský biskup Ondřej. (241) Přemysl I. (242)
uvádí jako jeden z důvodů jazykové rozdíly mezi německou církevní metropolí a českými sufragánními biskupstvími. (243) Hlavně vsak byla u něho
záležitost uvedena ve spojitost s uznáním královského stavu hlavy českého
státu. {244) Byl uplatněn názor, tehdy jistě už značně rozšířený, že královské
důstojenství vyžaduje, aby ve státě existovalo metropolitní sídlo, resp. arcibiskupství. O sto let později tento názor zobecněl, neboť anonymní popis
východní Evropy z r. 1308 uvádí jako příčinu neexistence arcibiskupství
v českém státě tu okolnost, že » Čechy kdysi nebyly království ale vévodství« (245). Nedlouho nato se ve sporu s králem Janem Lucemburským o pomezní hrad Milič vyjádřil vratislavský biskup Nanker, že Jan není král, nýbrž
králík (246), a odůvodnil to tím, že ostatní králové mají své arcibiskupy,
kteří je pomazávají, žehnají a korunují, zatímco český král musí, kdykoli
třeba, najmout si penězi a prošením cizího arcibiskupa mohučského, který
má odedávna právo žehnat a korunovat českého krále. Proto prý kralevic
a později král Karel IV. stále do budoucna uvažoval, jakým způsobem by
dosáhl tuzemského arcibiskupství. (247) I když se toto odůvodnění pokládá
za později vzniklé a vybájené (248), tkví v něm historickoprávní jádro.
Šlo opravdu už o » bolest české státnosti« (249).
(241) Viz KOP, K slavnému jubileu církevní metropole leské, Praha íest set let církevní metropolí, Praha, 1 9 4 4 *
18 nisl.
(242) O žádosti Přemysla I., podané skrze poselstvo (per nuncios), referuje p. Innocenc III. v listu z
21. I V . 1204; FRIEDRICH, Cod. diplom. II, Praha., 1912, 40 sq. (pod čís. 44). Žádost podporoval
uherský král Emerich. Možná íe v ní byla bližSl zmínka o Metodějově arcibiskupském a metropolitním sídle. Bylo to tehdy (nedlouho po založení a potvrzení velehradského kláštera) velmi aktuální.
(243) »Sane per tuos nobis nuncios supplicasti, ut in Boemia metropolím construere dignaremur, cum
spaciosa et populosa sit terra et ab ecclesia Maguntina, cui est metropolitico iure subiecta, tarn ICH
corum distantia quam linguarum diversitate d i visa. «
(244) » Ut cum per Romanum impérium obtínere meruerii regiam dignitatem, per Ronunam ecclesiam
mcrcatur dignitatem metropoHticam obtineri.«
(245) Anonymi clescriptio F.uropae orientalis: » (Boemia.) Terra non est magna in quantitate* unde nullus
archiepiscopatus est in regno illo, nam Boemia olim non erat regnum, sed ducatus. « Ed. O. G Ó R K A ,
Krakov, lyió, 58.
{246) Chronica prineipitm Poloniae: »Et sciatis, subiunxit episcopus {totiž Nanker), cum (totiž král
Jan) non esse regem» sed regulum, « Scriptores rerum Silesiacarumf ed. G. A . STENZEL* I, {Vratislav,
1835h 133 sq.; F. PUDITSCHKA, Chronologische Geschichte Böhmens V / P r a h a , 1784, 236 nisi.
(247) • Quoniam cctcri reges suos habent archiepiscopos, qui eos inungant, benedicent atque coronent*
sed rex Bohemie nullum hune habet, sed quociens necessarium esset, opporteret cum alium precio
atque prcce conducere, notando Maguntinensem archiepiscopum, qui pridem benediccre atque
coronare habuit regem Boemie. Unde creditur, quod pretextu huiusmodi dicti verbi per episcopuni,
dominus Karolus imperator et rex Bohemiae semper de cetero cogitavit, qualiter proprium habere! archiepiscopurn, Pragensem videlicet, qui hoc munus ben edic cioriis et coronacioms impenderet
suo regi, quod et factum est temporibus successivis, «
(248) C. GRUNHAGBN, JFCOHÍÍ JÖhann von Böhmen und Bischof Nanker von Breslau. Ein Beitrag zur
Geschichte
des Kampfes mit dem Slaventhunt im deutschen Osten. Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie Jer

Wissenschaften, Philosophisch-historische Classe, Vídeň, 1864^ sešit 1. a
str. 95, pozn. 5.: »eine
später entstandene sagenhafte Motivierung der Gründung des Prager Erzbisthums. « E. W E R U N S K Y
Gejc/n'rh/f Kaiser Karls IV. und seiner Zeit I (Innsbruck, 1880), 350, pozn. 3.: »Sagenhaft ist die
Motivierung der Errichtung des Prager Erzbistums, wie sie die spätere Chronic, princ. PoL gibt- *
(249) J. ŠUSTA, Karel J I ' , Otec a syn. 1333-1346> České dějiny II/3, Praha, 1946, 416.
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Kronikář sice zaznamenává (250), že » král Jan dosud nebyl odpůrcem
mohučského arcibiskupa a že k němu neměl nedůvěru, pročež nechtěl jednat
proti němu, ale pan Karel prosadil povýšení pražské církve «. Zcela jasně
však mluví zřizovací hala pražského arcibiskupství z 30. dubna 1344 (251),
že o arcibiskupství žádali společně český král Jan a jeho prvorozený syn
Karel, markrabě moravský. Přitom uplatňovali rovněž, že obyvatelé Českého království se liší slovanským jazykem od obyvatel ostatních biskupství církevní provincie mohučské, kde se mluví německy. (252)
Státoprávní dosah 2 nového stavu české církevní organizace vyvodil
papež Kliment bulou » Romanus Pontifex «25. května 1344 (253), jíž přenesl
právo pomazat a korunovat hlavu českého státu z mohučského arcibiskupa
trvale na arcibiskupa pražského, odtud » primasa království Českého «. A právě v této bule je velmi jasně a s velkým důrazem podtrženo právní hledisko,
že totiž čeští králové odedávna sice příjimali pomazání a korunovaci z rukou
mohučského arcibiskupa, svého dřívějšího metropolity, ale že mu nepodléhali
žádným způsobem v ničem jiném, leč jen proto, že byl jejich metropolitou (254), tedy výlučně v církevním ohledu. Českému státu se dostalo vnitrostátního orgánu, oprávněného ke korunovaci krále, a dřívější závislost na
zahraniční církevní hierarchii se ztratila pro vždycky.
Z toho, co bylo uvedeno, plyne, že vznik českomoravské církevní
provincie r. 1344, s metropolitním sídlem v Praze a se sufragánními biskupstvími v Olomouci a Litomyšli, připravovaný řetězem obdobných pokusů,
je pozoruhodným výrazem ideové spojitosti s úsilím, jímž bylo budováno
moravskopanonské církevní zřízení. Praha však úředně nepřevzala úlohu
Srěmu ani se nestala pokračováním Metodějova dosud nezjištěného metropolitního sídla. Tomu bránilo územní a mocenské přeskupení. Pražská
církevní provincie byla navenek hned od začátku latinská, třebas Karel
(250) Kronika Beneše z Weitmile (k r. 134.4): » R e x lohannes nondum fuerat inimicus dicti Maguntirá,
neque ipsum diffidaverat, ideo contra ipsum noluit agere, sed dominus Karolus impetravit ereccionem ecclesie Pragensis. * Fontes remrn Bohemícarum I V , ed. I. EMLBH, Praha, 1884, 494.
(251) Zřizovací bula pražského arcibiskupství (30. IV. 1344): »Saue quidem pro parte charissimi in
Christo filii nostri Iohannis, regis Boemie illustris, et dilecti filii nobilis viri Karoli, marchionis
Moraviensis, primogeniti sui, coram nobis ct fratribus nostris, sancte Romane ecclesie cardinalibus,
expositum extitit reverenter, quod ... « L . K L I C M A N , Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tomus I. Acta Clementis VI. 1342-1352 (Praha, 1903), 209 sqq. (pod čís. 363); s českým
překladem Kop, Odvěký

doklad naíi státní svrchovanosti.

K začátkům

íeského práva

korunovaciho,

Praha, 1947, 71 násl.
(252) » Quod mcolae dicti regni (totiž: Bohemiae), qui locuntur idioma sclavonicum, omnino diversum
et non intelligibile incolis aliorum episcopatuum dicte provincie (totiž: Maguntinae), qui purum
idioma theotonicum loqui noseuntur, sunt omnino diversi in idiomate ab eísdem, «
(253) K L I C M A N , Monumenta Vaticana I, 239 sq. (pod čís. 393); s českým překladem K O P , Odvěký doklad,
78 násl.
(254) » Quod olim reges Boemie, ad successionem regni sui Boemie vemientes, de manibus archiepiscopi Magunánensis, tunc ipsorum metropolitani, sue inunctíonis et coronationis solemnia consueverunt recipere ab antiquo, sed in nullo alio, nisi solum quia metropolitans erat eorum, tibi subiecti quomodolibet existebant.«
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otázku slovanské liturgie nepustil ze zřetele. Ale státoprávní cíl se nezměnil.
Šlo o vyloučení zahraničního politického vlivu, jejž dříve přinášela církevní
závislost. Vlastní význam moravskopanonské i českomoravské církevní pro
vincie v době jejich vzniku byl státní i církevní. V tom smyslu nutno
chápat Františka Palackého (255), když označuje dlouho očekávaný vznik
české církevní metropole za nedůležitější událost té doby, za událost, která
splnila »to, co Čechové již od několika století nejvroucněji byli sobě přáli,
ale německá politika byla posavad vždy zmařiti uměla. «

(255) PALACKÝ, D#my národu lesk/ho íí/I. 2. v y d , Praha, 1877, 54.
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JIŘÍ

MARIA

VESELÝ

S V A T O K L I M E N T S K Ý LISTÁŘ
(Cyrilometodějské dtlo v pramenech svaioklimentshého probohtvf)

U V O D

R o k u 1969 se oslavuje 1100 let od smrti K o n s t a n t i n a - C y r i l a ,
zvaného »Filosof«, bratra prvního moravského aicibiskupa Metoděje* (1)
Staré lidové podání klade aspoň jeden úsek Konstantinovy učitelské činnosti
mezi » Moravany « na Horu sv. Klimenta u Osvětiman (dnes v okrese Uherské
Hradiště), lidově běžně: na » K l i m e n t e k ( 2 ) Při svém předběžném vykopávkovém průzkumu r. 1958 tam doc. dr Vilém Hrubý zjistil velkomoravské p i v k y :
všechny dosavadní archeologické nálezy ukazují, že hradisko bylo vybudováno teprve Slovany, a to někdy v polovině 9. století.
Naznačuje to jak objev byzantské mince z prvé poloviny 9. století (která
je pro tu dobu spolehlivou datovací pomůckou), tak hlavně tamní keramika,
typická pro střední dobu hradišťixí <c. (3) Tyto závěry potvrdil další, soustavný
archeologický výzkum v letech 1961-62, vedený drcni Vladimírem Ondrušem, rovněž z pravěkého oddělení Moravského muzea v Brně. (4) Podle
obou badatelů je pravděpodobné, že tu mohlo jít o mnišské sídliště východního rázu. Pro mnišské osazení na hoře v 9. století se zdají svědčit 1 dějepisné
rozbory. (5)
Ani ještě k roku 1963 (t. j . k 1100. výročí příchodu obou bratří na Moravu) nebyla Konstantinova osobnost a činnost doceněna náležitě. Avšak
dnes, po II. vatikánském koncilu, jejž Konstantin s Metodějem na Moravě
myšlenkově předběhli o 1100 roků, se svět začíná o Konstantina zajímat ze
, v/
lo
1 o
tri duvodu:
(1)

Paměť a íivoi
blaženého
uiitele naíeho Konstantina Filosofa, prvního vychovatele a uiitele
slovanského
národa ( Ž K ) - Paměť a život blaženého otce a uiitele naíeho Metoděje, arcibiskupa moravského (ŽM).
Ze staroslovénžtiny přeložil JOSEF V A S I C A (Na úsvitu křesťanstvíf E L K Praha 1 9 4 2 , a Literární památky
epochy velkomoravské.
Lidová demokracie, Praha 1 9 6 6 ) ,
(2) Viz např. J A N STŘEDOVSKÝ, Sacra Moraviae historia, 1 7 1 0 , str. 2 3 9 . - D R . FHANT. PŘIKRYL, SI/. Kliment
tt Osvětiman,
1890. - T ý ž , Sv. Cyrill a Method v upomínkách památek starožitných na Moravě, 1905. Č E N Ě K K E A M O L I Š , Na Klimentku,
povídky o hoře svatoklimentské,
z. rozšířené vydání, Brno 1935»

a jiní (opakuje se v podstatě totéž jádro).

H R U B Ý , Velkomoravské
hradisko sv. Klimenta u Osvétimanf
vyd. Moravské muzeum, Brno
1961. Zatím nejlepší přehledná práce. Prof. V. Hrubému vděčím za uvedení do svatoklimentké
otázky a za velkou pomoc.
(4) D R V L A D I M Í R O N D R U S , Výzkum
na hradisku sv. Klimenta u Osvětiman (Katolické noviny, 12. listopadu 1961, č. 46 str. 3). Dru VI. Ondrušovi děkuji za výklady na pracovišti.
(s) Dr R U D O L F H U R T , SV. Kliment u Osvětiman, (rukopis) 1 9 4 8 . - Dr JIŘÍ M A R I A V E S E L Ý , Tajemství

(3) V I L É M

Hory sv. Klimenta,

(rukopis) 1963.
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a) kulturně - neboť na Moravu přichází, říká císař Michal, »abyste
i vy byli připočtení k velikým národům « (ŽK, 14). A tak tento veliký duch
se před nás staví jako průkopník rovnosti všech národů a lidí (geniální vynálezce písma pro Slovany, mistrovský překladatel, jedinečný spisovatel,
básník a umělec): zakládá slovanskou vzdělanost;
b) ekumenicky - protože souladně spojil ducha východního, mnišsky
mystického křesťanství se západním, právnicky organisačním. A jednotu
všech chápal jako důsledek vzájemného pochopení a lásky, např. proti tehdejšímu germánskému imperialistickému, násilnému tlaku » misijnímu » na Slovany: sjednocuje láskou k myšlence-duchem;
c) politicky - jako občan Cařihradu a jako státní příslušník byzantské
říše, přes všechno předcházející očerňování z Německa, je přijat v západním
Římě s nadšením a pohřben s vrcholnými, » papežskými « poctami. A tak je
právě dnes nejenom vzorem přátelského soužití mezi Západem a Východem,
ale zároveň i mostem: model lidskosti.
Dnešek, budc-li chtít být opravdu pokrokový a lidský, bude se vracet
ke Konstantinu-Cyrilovi Filosofu, ale hlavně k jeho práci na Moravě. Aby
nás cizina nepostihla nepřipraveny (jako v případě Řehoře Mendla), bylo
by třeba:
a) dokončit tak nadějně a úspěšně započatý archeologický výzkum
na » Klimentku «, než počasí a neodpovědní návštěvníci úplně zničí zbytky
zdí, už dlouho odkryté a nezajištěné;
b) zpřístupnit listinné prameny o svatoklimentské hoře.
Těchto je zatím několik hlavních, a srovnáme-li jejich obsah s výsledky
vykopávek a s tím, co zachovalo ústní podání, docházíme k překvapivým
závěrům. K listinám patří např. zápis olomouckého biskupa Jana Očka z Vlašimi o darování hory s kaplí sv. Klimenta brněnským augustiniánům, tentýž
zápis od Janova generálního vikáře, probošta Mikuláše, a záznam v klášterní
kronice brněnských augustiniánů. Všechny tři jsou z 18. dubna 1358. Dále
tu jsou dva zápisy o udělení zpovědní pravomoci augustiniánům určeným
pro » horu sv. Klimenta «, jeden z roku 1400 a druhý z roku 1401. A konečně,
mimo jiné i přehled majetku brněnského kláštera z r. 1370, v němž je jmenována zajímavým způsobem také kaple sv. Klimenta. Tajemstvím zůstává
doznání Jana Bradky o vztazích mezi knězem Šimonem a lupičem Janáčem.
Klášterní zápisy o úmrtích poodhalují clonu zakrývající vnitřní život v klášteře. V druhé části »Listáře« je několik zpráv se zmínkami buefto přímo
o » kapli sv. Klimenta u Koryčan «, nebo » u Cimburka «, či aspoň o vesnici
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Vřesovicích, jejíž část patřila augustiniánskému proboštství na svatoklimentské
hoře. (6)
Někomu by se mohl sice zdát název » listiiiář « vhodnější než »listář «,
ale rozhodl jsem se proň proto, že slovo listina je pozdější. Žádný doklad
ze 14-15. století pokud mi bylo možné zjistit, neužívá o sobě výraz » listina «.
Tak např. kupní smlouva mezi Šemíkem a proboštem Petrem (naše Č. 7)
říká: »Já Šimon Komik z Újezda... vyznávám tímto listem obecně... « Latinsky se podobné sbírky psaných dokladů nazývají » Codex dipiomaticus«,
svazek listů, sbírka listin. Proto by se tato sbírka mohla přeložit » Codex
dipiomaticus sanctoclementinus«. Podrobně řečeno, jde zde o listář bývalého kláštera na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman.
Doklady jsou řazeny podle časové posloupnosti (chronologicky), podle
pořadí jejich vzniku, pokud ovšem bylo možné to zjistit. Je jasné, žc všechny nemají stejnou váhu, a proto se každému přisuzuje pouze ta cena, na
jakou má právo. Protože vsak stran Hory sv. Klimenta jde o prvý pokus
tohoto druhu, neměl jsem odvahu vynechat nic, co by mohlo přinést aspoň
nějaký paprsek světla, či uvést na nové stopy, a již předem děkuji za všechny
případné připomínky a rady.
Tato sbírka vznikla ze dvou důvodů. Především působilo trapně, že
téměř všechny dosavadní práce o svatoklimentské hoře, pokud se vůbec
snažily o vědecký postup, se v podstatě opíraly o malý úryvek z listin č.
1-2-3, ve kterém se říká: » - J a n , moravský markrabí, daroval... kapli blaženého Klimenta papeže, ležící v lesní pustině blízko jeho hradu Nový Cimburk, sice v pradávných dobách zbudovanou pro uctívání tohoto světce,
avšak nyní již dávno opuštěnou, bez jakékoli bohoslužby. Kaple je daleko od
sousedních farních kostelů, ba dokonce nepatří do území žádné farnosti.
Spolu s kaplí daroval obytný prostor, přilehlý k této kapli a obehnaný kolem
dokola okruhem příkopů... « (naše č. 1-2-3). Druhý důvod vyvstal po r.
1958, kdy obtížný, ale velmi slibný archeologický výzkum 11a svatoklimentské
hoře tam prokázal přítomnost velkomoravských prvků. Plánovaný další
soustavný výzkum vyžadoval shromáždění všeho, co se o tomto místě dalo
najít v písemných pramenech.
Snažil jsem se o čtení pramenů z jejich původního znění, z originálů,
ale možné to bylo pouze v několika málo případech. Jde totiž většinou o

(6) Viz na stroji psaný seznam a přehled listin a akt z bývalého archivu augustiniánského kláštera v Brně Dr J. R A D I M S X Ý , Augustiniáni v Brně, státní archiv v Brně značka: » E 4*. Doklady jdou od r. 1233(1350) do r. 1950. Od r. 1350 do r. 1783 byli brněnští augustiniáni u sv. Tomáše. Pak je dal Josef II.
nucené přestěhovat do též zrušeného a zpustlého kláštera cisterciaček na Starém Brně, zvaného
»Aula Mariae - Královský dvůr Mariin«, anebo také »Aula Regínae - Dvůr, Palác Královny«,
odkud cisterciačky odešly do Tišnova (Předklášteří). Na Starém Brně byli augustiniáni do r. 1930,
kdy byl klášter zabrán, a augustiniánský archiv přenesen do státního v Brně.

385

záznamy z klášterních archivů a knihoven, a ty byly po r. 1950, po záboru
klášterních budov, soustředěny na různá místa. A tak v některých případech
se vůbec neví, kde dotyčný originál může být, v jiných případech se tyto
původní pergameny poškodily, čímž se ztížilo čtení, anebo se snad i ztratily. Kulturní škoda je zde nedozírná a někdy přímo nenahraditelná, i když
se stále dá doufat, že se některé doklady mohou snad ještě najít. Říkám to
zde předem jako odpověď na případné námitky, že některá čtení nejsou
dokonalá. Dal jsem přednost uveřejnění aspoň takového čtení, než je úplně
vynechat, protože již největší umírněný realista myšlení, Tomáš Akvinský
říká, že »lépe je být aspoň nějak než nebýt vůbec «.
Palčivý nedostatek původních písemných zpráv o Velké Moravě, o činnosti sv. Cyrila a Metoděje, a tedy i o velkomoravských počátcích dějin
svatoklimentské hory, se vysvětlí především tím, že tu bylo mnoho ničivých zásahů: rozdrcení Velké Moravy od Macfarů v letech 907-910 - spálení a zničení slovanských knih německolatinskými kněžími na Sázavě po
zrušení sázavského slovanského kláštera r. 1095 - spálení a zničení klášterních
a farních knihoven a archivů za husitských bouří, hlavně na Velehradě (12.
ledna 1421) a pravděpodobně i na »Klimentku« - spálení kapitulní knihovny s archivem v Brně na Petrově, i jinde, za švédských válek (1645) rozprodání a zničení archivů a knihoven z klášterů, zrušených za Josefa II
kolem r. 1780 - a jak jsme se zmínili, částečně i rok 1950.
Ožehavou otázkou je také překlad latinských listin. Jisté je, že překlad
vědeckých pramenů nemůže být chápán pouze jako básnické umění. Avšak
na druhé straně ani není možné se omezit jenom na čistě otrocký překlad
už např. z toho důvodu, že taková listina někdy může představovat několikastránkovou větu, nebo že některá středověká latinská slova mohou mít v češtině současně několik různých smyslů, anebo že jedno slovo mění svůj
smysl podle století, apod. Myslím, že pro vzdělané odborníky při jejich
práci je rozhodující latinský text, jemuž rozumějí přímo, a překlad jim pouze
pomáhá. Pro širší vrstvy však je lépe předložit překlad spíše podle opravdového smyslu, a tedy volnější. K tomu přistupuje neodpovědně neukázněný
stav dnešní spisovné češtiny, pro který nejenom nemůžeme čekat, že by
se nějaký cizí vědecký badatel mohl naučit dokonale česky, ale ani Čech
nemá jistotu o pravidlech své mateřštiny. Už náš » Učitel« Kons tan tinCyril ve svých poznámkách o překládání upozorňuje, že kdo » vnímá holá
slova, ta dál než až do sluchu nepronikají«... » Proto... tam, kde slovo ...ztrácelo smysl, tam jsme se drželi smyslu... « a ke svým čtenářům se obrací slovy:
» - prosím, abyste mně neučenému a hrubému nevytýkali, jestliže... někde
je položeno nenáležité slovo. Neboť pokud jsme mohli, snažili jsme se položit náležité a báli jsme se přidat... takže najde-li se někde i skrovně něco při-
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dano, ať ten, kdo čte, pochopí, že se tak stalo z nutnosti a z rozpaku, nikoli
ze smělosti — « (7)
Různé mohou být i názory na sestavení této sbírky. Mohly by se prostě
otisknout prameny bez poznámek a výkladu - nebo napřed prameny a potom výklad — či konečně napřed výklad a pak znění pramenů. Abychom se
vyhnuli školskému postupu a znázornili dějiny jako souvislý proud života,
rozhodli jsme se pro tento smíšený pořad, který bude současně i nutit k samostatnému zamyšlení. Cyrilometodějské prameny je těžké vydávat bez poznámek. Neboť jak bylo výstižně řečeno jinde - » sám originální pramen j e
často pro svůj obsah, vzdálený od současné doby více než tisíc let, dnešnímu
čtenáři málo srozumitelný, poněvadž je poplatný souvěkým společenským
motivům a impulsům svého autora, jeho sčetlosti, jeho závislosti na pramenech
jiných a jiných literárních dílech své doby, dále na politickém ovzduší, v
jehož společenském prostředí autor žil a psal: všechny tyto okolnosti se
promítají v konkrétním písemném vyjádření pramene. Na jeho stylizaci
mohly působit i záměry autora pramene vyjádřit zjevně nebo skrytě názory
své nebo nebo názory určité společenské skupiny na popisované jevy a události a ovlivnit tak tu část mínění tehdejší společnosti, které byly tyto záznam y určeny... text pramenů bývá často heslovitý, neúphiý, a umožňuje interpretaci ne vždy jednoznačnou... « (8)
Prameny obsažené ve » Svatoklimentském listáři« nejsou ovšem přímo
velkomoravské, avšak vyrůstají ze vztahů k této době. Jejich interpretace,
jejich výklad, musí vedle politických, hospodářských a společenských pohnutek dbát také na náboženské vlivy. Neboť jak v cyrilometodějské době,
tak při obnovování života na svatoklimentské hoře, přes všechny možné
průvodní úpadkové jevy, události vyrůstají v podstatě především z nábožensky zaníceného ducha. Karel IV., markrabí Jan, mistr Jan Hus... Každá
doba má svého ducha, a v 9. i 14.-15. století u nás dělali dějiny křesťané. Křesťanství hlásané Konstantinem-Filosofem a Metodějem bylo » mnišské «, a to
ve východním duchu. Na svatoklimentské hoře ve 14.-15. století pracovali
brněnští augustiniáni-poustevníci, patřící do skupiny » žebravých « řádů, tehdy
moderních a pokrokových (progresivních, revolučních). Teprve když z narážek v pramenech vyčteme správně podstatu jejich vlastního života, můžeme
pochopit a soudit i jejich životní dílo. Proto v poznámkách se budeme snažit
osvětlit také tyto stránky, laickým badatelům buďto neznámé, anebo jimi
záměrně opomíjené či přímo zkreslované.

(7) Sv. K o n s tan ti na-Cyrila, Předmluva ke slovanskému překladu Evangeliáře (zlomek). - Viz JOSEF
V A S I C A , Literární památky epochy velkomoravské, 863-885» Praha 196Ó, str. 101-102. - O stavu češtiny:
D U Š A N ŠLOSAR, Spisovná čeština a jazyková
kuítiira (L. listy 1969 č. 3 /23. I/ Praha).
(8) Magnae Moraviae Fontes Historici (MMFH), Prameny k dějinám Velké Moravy, I, Brno 1966, str. 10.
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Přesto že jde o křesťanské prameny, ti, kdo jsou schopni rozumět latinskému znění, a přitom budou sledovat český překlad, najdou zajímavosti
v pravopisu. Latinští klášterní a biskupští písaři byli velmi málo úzkostliví
v užívání velkých počátečních písmen. Klidně píší » bůh « či » maria panna « - a hned vedle: » Olomoucký Biskup «, a podobně. A tak máme na
začátku první uváděné listiny: »Jan z milosti boha a apoštolské stolice Biskup Olomoucký... « Snad se to dělalo ze snahy zalíbit se lidem, snad z hrdinské jistoty, že Bůh není malicherný. V každém případě se tím » bůh « ani
tehdy nestal menší, ani nepřestal být, protože jak se píše, ani dnes není ještě úplně mrtev - a » Olomoucký Biskup « zemřel stejně jako ostatní.
»Svatoklimentský listář« nevyčerpává svatoklimentskou otázku zcela
a úplně. Je myšlen jako pomůcka pro pokračování ve vykopávkovém výzkumu na » Klimentku «. Pohled na dějiny místa a na závěry z vykopávek by
byl shrnut v mé dalši práci »Tajemství Hory sv. Klimenta«. Samostatné
zpracování by si zasloužila i otázka celkové svatoklimentské úcty v cyrilometodějských zemích, včetně počtu a stáří svatoklimentských svatyní, protože nejstarší z nich jsou bezpečně dílem cyrilimetodějské misie. (9)
Svého vlastního podrobnějšího zpracování by si zasloužila dále i Pontánova báseň o sv. Cyrilu a Metodějovi, obsažená v jeho díle » Libri tres
hymnorum de Beata Maria Virgine et sanetis patronis « z r. 1602, a rovněž
Hirschmenzelův životopis obou světců, Cyrila a Metoděje. Obě díla sice
jsou zaníceně cyrilometodějská, ale nedají se chápat jako » prameny « o svatoklimentské hoře u Osvětiman, proto se jimi zde neobíráme. Z Hirschmenzelových myšlenek čerpal také Středovský.

I.

PŮVODNÍ ZÁPISY

i. Schválení biskupa Jana Očka z

Vlašimě

Olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimě schvaluje dne 18. dubna r. 1358
v Brně, aby markrabí Jan daroval kapli sv. Klimenta u Cimburku brněnským augustiniánům z kláštera sv. Tomáše. (10}
(9) Viz např. dva cyrilometodějské články dra Václava Ryneíe (VR) v » Duchovnem pastýři « z r. 1963,
kde jsou - hlavně v druhém článku - sledovány prvé zmínky o Cyrilovi a Metoději v moravských
kalendáriích. Děkuji zde p. dru Ryneíovi za podnětné připomínky.
( 1 0 ) V I N C E N C B R A N D L , Codex
Diplomatics
et epistolaris Moraviae, svazek 9 ( 1 3 5 6 - 1 3 6 6 ) , Brno 1 8 7 5 ,
č. <)3, str. 73-4. Pergamenový originál byl v archivu kláštera sv. Tomále, F 33, n. 597. Na rubu větS
biskupské pečeti je postava sv. Václava.
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Johannes dei et apostolice sedis gracia
Episcopus Olomucensis, A d perpetuam rei
m e m o r i a m . Inter sollicitudines e x debito
pastoralis officii, nostris humeris incumbentes, ad iliud precipuam curam dirigimus, ut
in locis nobis ordinario iure subiectis, cultus
divini nominis augeatur, ac Religiosis persoms, que spreta seculi vanitate, virtutum
d o m i n o in sanctimonia vite adherent, favor
congruus ( n ) impendatur. Hinc est, quod
illustris ac magnificus princeps et dominus
Johannes Marchio Moravic, nobis exposuit,
qualiter ipse Religiosis viris... Priori et
C o n v e n t u i Monasterij, gloriose virginis M a rie et beati T h o m e apostoli ordinis fratrum
Heremitarum sancti Augustini in Bruna,
nostre diocesis, (12) et eidem Monasterio,
cuius ipse dominus Marchio fundator existit,
C a p e l l a m beati Clementis pape, in silvestri
solitudine, prope Castrum suum, n o v u m
C y n n e b u r g sitam, antiquis quidern temporibus pro eiusdem sancti reverenda fabricatam nunc autem a multo tempore omni
cultu, seu divinis officiis desolatam, a vicinis parochialibus ecclesiis longe distantcm,
ac sub nullius earum limitibus consistentem
una c u m area eidem Capelle contigua (13),
fossatorum ambitu circumfossa pro habitacione inibi erigenda, in qua aliqui de fratribus ipsis, (14) per Priorem et Conventum
predictos illic locandi, instituendi, et eciam
ad placitum revocandi, morari et aniinalia
sua pascere valeant, ad usum fratrum, et
Monasterij predictorum, pie contulit et d o navit, desiderans et cum instancia a nobis
exposcens, ut Collationem et donacionem
huiusmodi, quatenus nostra interest, R a t i ficare, approbare vellernus, ac eciam confirmare,
dictis que fratribus qui videlicet
in e o d e m loco per tempora moram et habitacionem fecerint, indulgere, ut in eadem
Capella missarum solempnia celebrare, ac

(JI)
(12)
(13)
(14)

Jan, z milosti Boha a apoštolského stolce
olomoucký biskup, pro trvalé upaniatování
na věc. Uprostřed starostí, jež jako povinnost
pastýřského úřadu doléhají na na Se ramena,
k tomu především obracíme péči, aby v místech, která nám podle řádného práva
podléhají, rostla úcta k Božímu jménu. A aby
se prokazovala patřičná úcta řeholním osobám, jež pohrdly marností svéta a vc svatosti života zůstávají vérné všemohoucímu
svatému Pánu. Z toho vyplývá i to, žc nám
vyložil slavný a vznešený kníže a pán Jan,
moravský markrabí, jak řeholníkňm
převorovi a konventu kláštera slavné panny
Marie a blaženého Tomáše apoštola, z řádu
bratří poustevníků svatého Augustina v Brn£,
v naší diecézi, a (tudíž celému) tomuto
klášteru, jehož je sáni pan markrabí zakladatelem, ze zbožné úcty svéřii a daroval
k užívání:
- kapli blaženého Kli men ta papeže, ležící v lesní pustiné, blízko svého hradu
(zvaného) »nový Cimburk«, sice v pradávných dobách zbudovanou z úcty k tomuto svétci (a pro jeho uctívání), nyní
však již po dlouhý čas opuŠtčiiou a zpustlou,
bez jakékoli bohoslužby, to je bez jakýchkoli
posvátných obřadů (církevních modliteb).
Je daleko vzdálena od sousedních farních
chrámů a nepatří do hranic žádného z nich;
- a spolu s ní (daroval) obytný stavební
prostor přilehlý k této kapli, obehnaný kolem dokola okruhem příkopů: aby se tam
zařídilo obydlí, ve kterém by se mohli
zdržovat někteří z dotyčných bratří, a pást
v tom prostoru svůj dobytek. Bratří tam
budou umísťováni a určováni k úřadům
od zmínéného převora a konventu (z Brna),
a podle jejich dobrozdání také odvoláváni,
takže kaple i přilehlý prostor budou v plném
užívání bratří a kláštera.

Brandl Četl nesprávně: congruis.
Brno tehdy patřilo do olomoncké diecéze, Brnčnská diecéze byla zřízena r, 1777, za Marie Terezie*
Volný v přepisu augustiniánské kroniky uvádí nesprávně; contigna {viz naSi pozn. 23),
Brandl četl nesprávně: de fratribus nostrís.
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populo illuc in devocione spiritus (15) accedenti, verbum dominicum valeant licite minis trare. N o s igitur attendentes peticiones
ipsius domini Marchionis, potissime, quia
per premissa, cultus divinus indubitanter
augeri prospicitur, fore pias et racionabiles,
atque i us tas, Collationem et donationem
Capelle et Aree predictarum per antedictum
dominum Marchionem, eidem Monasterio
suo factas, sicut premittitur, Ratas habentes
et gratas approbamus, et auctoritate ordinaria ex certa sciencia confirmamus, Eisdem
fratribus, hijs videlicet qui ad Capellam
prefatam per Priorem et Conventum sepedicti Monasterii, successive fuerint per tempora dcstmati, eadem auctoritate tenore presencium favorabilitcr indulgentes, ut in ipsa
Capella missarum solempnia celebrare ac
fidelibus qui in dcvocione spiritus illuc acccsserint (16) proponcre possint licite verbum dci, cum solempnitatibus quas in talibus expedient adhiberi, utiivcrsis officialibus
ac subditis nostris presentibus et futuris in
virtute sanctc obedieneie et sub exeommunicacionis pena firmitcr iniungentes, quatenus
memoratos... Priorem et fratres, in premissis
pro reverenda dci et nostra, ncquaquam
impediant, prohibeant, aut perturbent, sed
magis, ab omnibus ipsos impedire, prohibere, vcl turbare volentibus, dum requisiti
super hoc fuerint ab eisdem protegant efficaciter, et defensent. In quorum testimonium et robur perpetuo valiturum, presentes littcras fieri et sigilli nostri maioris
iussimus appensione muniri. Actum et D a tum Brunne A n n o Domini Millesimo T r e ccntcsimo Quinquagesimo octavo, die XVIIIa
Mensis Aprilis.

Z á r o v e ň projevil (pan markrabí) přání
a naléhavě se na nás dožadoval, a b y c h o m
toto jeho darováni, pokud to má k nám
vztah, neodmítali uznat za zákonitě platné,
schválit j e a také potvrdit. A řečeným bratřím, těm totiž, kteří tam budou s v ý m
časem prodlévat (jenom přechodně), i bydlit
(natrvalo), abychom dali dovolení, na j e h o ž
základě by směli v té kapli přinášet nejsvětější oběť (a to i slavnostně), a oprávněně
posloužit B o ž í m slovem lidu, j e n ž tam v e
zbožnosti svého ducha chodí. Pro nás tedy
j e rozhodující to, že c o pan Markrabí žádá,
se naprosto zřejmě projeví j a k o zbožně uctivé, rozumně odůvodněné, a také spravedlivé.
Neboť j e vyhlídka, že tím co b y l o právě
řečeno, se bez jakékoli pochybnosti rozroste
úcta k B o h u . Proto prohlašujeme za platné
toto předání a darování uvedené kaple a o b y t ného prostoru, j e ž učinil j m e n o v a n ý pan
markrabí svému klášteru, j a k se zde právě
řeklo, a rádi j e schvalujeme, a na základě
bezpečné znalosti j e potvrzujeme svou řádnou úřední mocí. A bratřím, kteří b u d o u
postupně s v ý m časem určováni pro tuto
kapli od převora konventu často j i ž zmíněného kláštera, povolujeme z téže pravomoci
tímto listem na znamení naší přízně, aby
v té kapli mohli obětovat nejsvětější oběť
(a to i slavnostně), a oprávněně hlásat B o ž í
slovo věřícím, kteří tam ve zbožnosti přijdou,
spolu se slavnostmi, jaké b y prospělo p o řádat na takových místech v t a k o v ý c h o k o l nostech.
Všem s v ý m nynějším i budoucím úředníkům a poddaným přísně ukládáme mocí
svaté poslušnosti a pod trestem v y o b c o v á n í
z církve, aby j m e n o v a n é m u . . . převorovi
a bratřím z úcty k B o h u a k nám nijak
nezabraňovali v tom, o čem se právě m l u vilo, ani j i m to nezakazovali, ani j i m nedělali překážky. A l e spíše naopak, k d y k o l i o to

(15) Klemens Janetschek četl: » in devotione SAEPTUS accedenti... jenž tam ve zbožnosti častěji chodí. <
(Die Augustmer-Ercirutcnstift St. Thomas in Brünn. ... I. svazek, Brno 1898, str. 17). Saepius se
dá ttíž přeložit » velmi často «. Jinak jeho znění souhlasí v podstatě s opraveným čtením Hunovým.
(16) Brandl četl nesprávně a otiskl: accesserunt. - Prof. dr Rudolf Hurt srovnal Brandlovo znění listiny
s psaným originálem a opravil chyby. Děkuji tomuto svému milému profesorovi za všechnu ochotnou pomoc. (Viz jeho » Sv. Kliment u Osvětiman«, uvedená price, str. 61.)
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budou bra tří mi požádáni, af j c rázné chrání
a bráni proti všem, kdo b y jiní chtěli
překážet, něco j i m zakazovat fci j c zneklidňovat.
N a dosvědčení těchto všech v ě d a k zajištění jejich trvalé platnosti jsme poručili
napsat tuto listinu a zaručit její účinnost
přivěšením naší větší pečeti. Ujednáno a v y staveno v Brně roku Páně tisícího třístého
padesátého osmého, dne 18.měsíce dubna.(17)

2. Potvrzení generálního vikáře, probošta Mikuláše

Druhým záznamem o Hoře sv. Klimenta je prohlášení brněnského
probošta Mikuláše z téhož dne a z téhož roku. Shoduje se v podstatě s listinou biskupa Jana Očka, má však několik malých, ale velmi důležitých nových
podrobností, kvůli nimž si zaslouží, aby byl uveden v celém znění a srovnán
s předchozí listinou. Mikulášův zápis zdůraznil nedávno bývalý vedoucí
moravského zemského archivu v Brně dr Rudolf Hurt, a upozornil mne
na jeho velikou důležitost. Uvádíme její znění i úvod a záhlaví téměř ve
všem podle dra Hurta. (18)
Pergamenový originál byl v archivu kláštera sv, Tomáše v Brně, sign.
33/2. Přivěšena je zelená vosková pečeť vydavatelova, na níž je pod gotickou
stříškou postava duchovního s kloboukem na hlavě, v levici ratolest, a pravice opřena do boku. Nápis na pečeti (legenda) zní: » S. (doplň-igilhim)
vicarii generalis episcopi olomucensis - Pečeť generálního vikáře olomouckého
biskupa «. Na rubu je současná poznámka z tehdejší doby: » Littera super
capellam sancti Clementis - Záznam o kapli svatého Klimenta. «
V záhlaví Mikulášovy listiny se praví:
Mikuláš, brněnsky probošt a olomoucký kanovník, generální vikář olomouckého biskupa Jana Očka z Vlašimi, potvrzuje brněnským augustiniánům darování
kaple sv. Klimenta u hradu Nového Cimburku a dovoluje jejich spolubratřím, tam
na las vysílaným, sloužit v ní mše a kázat příchozímu lidu.
Nicolaus, divina providencia prepositus
brunensis et canonicus olomucensis ecclesiarum, reverendi in Christo patris et domini
nostri, domini Johannis, episcopi olomu-

Mikuláš, z božské prozřetelností probošt
brněnského a kanovník olomouckého kostela,
generální vikář v duchovních záležitostech důstojného v Kristu otce a pána našeho, pana

(17) Tuto listinu přeložil r. 1890 také František Přikryl, ale překlad je jenom přibližný a dnes již zastaralý. (Sv. Kli ment u Osvětiman, 1890, str. 5 8-60). Slova: » - cum solenipnitatíbus quas in talibus
expedient adhiberi« - přeložil Přikryl: » - se víemi obřady slavnostními, jichžto se při nich užívá -«,
A r. 1930 (II vyd.): » - se všemi obřady a slavnostmi, jichžto se při nich užívi « (str. 14).
(18) Viz R U D O L F H U H T , SV. Klíment... uv. pr. ,str. 60-61, 83-85.
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censis, vicarim in spixítualibus generalis, ad
perpetuam reí memoriam, Comissi nobis
officii debitum exigit et iniuncta solicitudo
deposcit, ut hiis que divini cultus augmentum
et religiosarum personarum proíectum prospiciunt, £avorem, quem possum us, im pendam us.
Hinc est, quod serenissimus princeps et
dominus, dominus Johannes, marchio M o ravic, nobis cxposuit, qualiter ipse religiosis
viris fratribus... priori et conventui monasterii gloriose Virginis Marie, dei genitricis,
et beati Thome apostoli, ordinis fratrum
heremitarum sancti Augustini in Brunna,
olomuccmis diocesis eidemque monasterio,
cuius ipse dominus marchio fundator existit,
quandam capellam beati Clementis pape in
silvestri solitudinc prope Castrum suum novum Cynneburg situatam, antiquis quidem
temporibus pro eiusdem sancti reverenda
frabricatam, postea vero a multo tempore
usquemodo omni cultu sen divinis officiis
dcsolatam, a vicinis parocfaialibus ecclesiis
longc distantem, ymmo sub nullius earum
limitibus sive terminis comistentem, sicuti
nobis super hiis omnibus et singulis solicitam
inquisicioncm alias facientibus, facta fuit sufficienti ac fide digno testimonio plena fides,
una cum area, cidem Capelle contigua, fossatorum ambitu circumfossa, pro habitacione inibi erigenda in qua aliqui de fratribus ipsis per priorem et conventum predictos
illic pro tempore collocandi, instituendi et
eciam ad placitum revocandi, morari et
animalia sua pascere valcant, ad usum fratrum
et monasterii predictorum pie contulit et
donavit, desiderans, et cum instancia nos
requirens, ut collacionem et donacionem
huiusmodi quatenus nostrum contigit officium, ratificare et approbare vellemus et
eciam confirmarc dictisque fratribus, qui
videlicet in eodern loco per tempora successiva, moram et habitacionem fecerint,
indulgcrc, ut in eadem capella missanun
sollempnia celcb rare ac populo illuc in devocione spiritus accedentí, verbum domini-

Jatia, olomouckého biskupa, pro trvalé upamatování na věc.
Povinnost úřadu nám svěřeného vynucuje,
a péče na nás vložená vyžaduje, abychom věnovali svůj všemožný zájem těm věcem, které
dávají vyhlídku na rozvoj úcty k Bohu a m
prospěch řeholního stavu.
Z toho vyplývá i to, co nám vyložil
nejjasnější kníže a pán, pan moravský markrabí Jan: jak (totiž) řeholním bratřím...
převorovi a konventu kláštera slavné Panny
Marie, Boží rodičky, a blaženého Tomáše
apoštola, z řádu bratří poustevníků svatého
Augustina v Brně, v olomoucké diecézi, to
jest, tomu klášteru, jehož j e sám pan markrabí zakladatelem, ze zbožné úcty svěřil
a daroval k užívání uvedených bratří a j m e novaného kláštera:
- jakousi kapli blaženého Klimenta papeže, položenou v lesní samotě blízko jeho
hradu Nového Cimburkui, v prastarých dobách sice zbudovanou z úcty k tomuto
světci (a pro jeho uctívání), potom však od
dávných dob až do nynějška opuštěnou
a zpustlou bez jakýchkoli bohoslužeb čili
bez jakýchkoli posvátných obřadů a církevních modliteb. (Kaple) j e daleko vzdálena od sousedních farních kostelů, ba dokonce vůbec nepatří do hranic či do oblastí
žádného z nich. O těchto tedy všech věcech,
a to o každé jednotlivé zvlášť, jsme napřed
dělali pečlivě vyšetřování a pátrání i jinak,
a na základě dostačujícího a víry hodného svědectví jsme došli k plnému přesvědčení, že je
to tak, jak se tu píše (19) - A spolu s kapií
(daroval) obytný prostor přilehlý k této
kapli, obehnaný kolem dokola okruhem
příkopů: aby se tam zbudovalo obydlí, v e
kterém by se mohli zdržovat někteří z dotyčných bratří, a pást v tom prostoru i svůj
dobytek. Bratří tam budou umísťováni a určováni k úřadům pro potřebný čas (svým
časem) od zmíněného převora a konventu,
a také podle jejich dobrozdání odvoláváni.
Zároveň projevil (pan markrabí) přání
a naléhavě od nás žádal, abychom toto jeho

(19) Podtržením označujeme výrazy, které nejsou v předdQé listině, a obohacují nis tedy o někdy velmi
důležité podrobnosti. Tento údaj patří k nejdileáitějšíni (viz na£ str. 411).
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c u m valeant licite predicare. N o s igitur attendentes desideria et intenciones ipsius domini
nostri, d o m i n i mardhionis, m a x i m e quia per
premissa cuitus divinus augeri prospicitur,
fore pias racionabiles atque iustas, auctoritate
supradicta d o m i n i nostri, domini episcopi,
nobis ad premissa spiritualiter delegata, collacionem et donacionem Capelle et aree predictarum per prefatum d o m i n u m nostrum,
d o m i n u m marchionem, eidem monasterio
suo fäctas sicut premktitur, ratas habentes
et gratas, approbamus et ex certa sciencia
confirmamus, eisdem fratribus, qui videlicet
ad capellam eandem per priorem et conventum ia.ni dictos successive fuerint per
tempora destinati, eadem auctoritate tenore
presencium favorabiliter, indulgences ut in
ipsa capella missarum sollempnia celebrare
ac fidetibus, qui in devocione illuc accesserint, proponere possint licite v e r b u m dei
c u m sollempnitatibus, quas in talibus convenit adhiberi.
Universos officiales et subditos antedicti
d o m i n i nostri, d o m i n i episcopi, presentes
videlicet et futuros, propensius exhortantes,
eisque auctoritate qua supra in virtute sancte
obediencíe et sub excommunicacionis pena
firmiter
iniungendo, m andantes, quatenus
memoratos priorem et fratres in prcmissis
pro reverencia dei nequaquam impediant,
prohibeant aut perturbent, sed pocius ab
omnibus ipsos in huiusmodi impedire, prohibere vel perturbare querentibus, dum et
quociens ab ipsis requisiti super hoc fuerint,
protegant efficaciter et defensent.
In q u o r u m testimonium et robur perpetuo valiturum presentes litteras fieri et
sigilli vicariatus ecclesiae olomucensis, quo
utimur, appensione fecimus communiri.
A c t u m et datum Brunne anno domini
millesimo trecentcsimo quinquagesimo o c tavo, die X V I I I " mensis aprilis.

předáni a darováni, pokud to má vztah
k našemu úřadu, neodmítli uznat za zákonitě platné, schválit a také potvrdit. A řečen ý m bratřím, těm totiž, kteří postupné budou
na t o m místě prodlévat j e n přechodně,
i bydlit natrvalo, abychom dali dovolení,
na j e h o ž základě by směli v té kapli přinášet nejsvětějSí oběť (a to i slavnostně), a oprávněně kázat slovo Páně lidu, který tam ve
zbožnosti svého ducha přichází. M y tedy
m á m e na zřeteli to, že přání a úmysly našeho pána, pana markrabí, se osvědčí j a k o
zbožně uctivé, rozumově odůvodněné a spravedlivé, na prvním místě proto, l e j e v y hlídka, že se uvedenými věcmi prohloubí
náboženská úcta k Bohu. {20) A z tohoto důvodu zmíněnou mocí našeho pána, pana
biskupa, jíž nás z duchovního hlediska pověřit
k lomu, o fan je zde W , j a k o platné uznáváme
předání a darování uvedené kaple a obytného prostoru, j e ž jmenovaný náš pán, pan
markrabí, učinil svému klášteru, jak se to zde
vypisuje. Je nám to milé, a schvalujeme j e
a potvrzujeme j e na základě bezpečné znalosti věcí. A bratřím tohoto řádu, těm
totiž, kteří k té kapli budou postupně svým
časem určeni řečeným j i ž převařeni a konventem, na znamení naší přízně povolujeme
toutéž pravomocí podle znění této listiny,
aby v té kapli mohli sloužit mSe (a to i slavné),
a věřícím kteří tam ve své zbožností přijdou,
aby mohli na základě tohoto dovolení
oprávněně vykládat B o ž í slovo, spolu se
slavnostmi (každoročně se vracejícími), jaké
se sluší pořádat v takových případech. V y b í zíme velmi naléhavě veškeré úředníky a poddané jmenovaného našeho pána, pana biskupa, a to současné i budoucí, a přísně
j i m ukládáme a 11a základě nám svěřené
uvedené pravomoci j i m přikazujeme m o d svaté poslušnosti a pod trestem vyobcování:
aby zmíněnému převorovi a bratřím z úcty
k B o h u nijak nezabranovali v tom, o čem
j e tu řeč, nezakazovali j i m to, ani j i m nc-

(20) Některé výrazy se dají překládat různým způsobem, buď proto, že už samy o sobě mohou mit různý
smysl, anebo proto, že se změní jejich význam podle toho, do jakých skupin se přiřadí. Mikulášovu
listinu překládám tak, že uvedu druhý možný smysl, než jaký jsem pro totéž slovo uvedl v listině
biskupa Jana Očka. Ale i tak zůstává obsah v podstatě stejný.
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kladli překážky. A l e spíše naopak» kdykoli
a kolikrát o to budou bratřími požádáni,
ať j e v těchto věcech vydatně chrání a bráni
proti všem t kdo by j i m chtěl dělat překážky,
něco jím zakazovat, nebo j i m v něčem zabraňovat.
Na dosvědčení těchto v ě d a k zajištěni
jejich trvalé platnosti jsme poručili, aby byla
napsána tato listina, a aby byla chráněna
přivěšením pečeti vikáfského úřadu olomouckého (biskupského) kostela, které užíváme.
Ujednáno a dáno v Brně roku páně
tisícího třístého padesátého osmého, 18. dne
měsíce dubna.

3. Zápis v Kronice brněnských augustiniánů

Třetím písemným dokladem o Hoře sv. Klimenta je zápis v klášterní
kronice brněnských augustiniánů. Každý klášter měl svůj archiv, v němž
pečlivě uchovával listiny a zápisy o svém založení, o majetku, právech a
životě, v čemž byly zároveň základní rysy klášterních dějin. Stručným přehledem klášterních dějin však byla především klášterní kronika, která v časové
posloupnosti zachycovala podrobně, den po dni a rok po roku, běh událostí,
jež měly vztah ke klášteru. Tyto klášterní a kapitulní kroniky i archivy jsou
dodnes důležitým, jedinečným a často jediným zdrojem poznání a pochopení určité doby. Byly-li zničeny, vznikly tím někdy nenahraditelné škody.
Tento zápis o » Klimentku« poprvé tiskem uveřejnil zasloužilý rajhradský
benediktin Řehoř Volný roku 1838. (21) Píše: » V kronice augmtiniánského
řádu na Starém Brně, nevydané ještě tiskem, se říká k r. 1358 toto:
Rcsidentiam scu grangiam ad Capellam
Sti dementis, prope Castrum Zimburg,
Joannes fundator benignissimus, contulit
Priori et conventui Brunensi. Ordinarii O l o muccnsis approbatio et confirmatio huius
donnrionis sic habet: C u m illustris et magnificus Princeps et Dominus, Dominus Joannes Marchio Moraviae exposuerit» qualiter
Religiosis viris Priori et Conventui Monasterii gloriosae Virginis Mariae, et bead
Thornac Apostoli Ordinis Fratrum Heremitarum Sancti Augustini in Bruna, Capellam
beati Clcmcntis Papac, in silvestri solitu-

(ai) &HHOŘ
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VOLNÝ,

Markgrafschaft Mähren

Místo k usazení či hospodářský dvorec
u kaple sv, Klimenta, blízko hradu C i m burka, daroval převorovi a konventu brněnskému Jan, (náš) předobrotivý zakladatel.
Schválení a potvrzení tohoto darování olomouckým ordinářem (biskupem) zní takto:
Slavný a vznešený vládce a pán pan moravský markrabí Jan, (biskupovi) vyložil,
jak řeholníkům, převorovi a konventu kláštera slavné Panny Marie a blaženého T o máše apoštola, z řádu bratří poustevníků
svatého Augustina v Brně, ze zbožné úcty
svěřil a daroval kapli blaženého Klimenta

svazek

IV,

(Hradišťský kraj), Brno 1838, str. 177, pozn. u i .

dáne (22} prope Castrum n o v u m suum Z y m burg sitam, antkjuis quidcm temporibus pro
ciusdem sancti reverenda fabricatam, nunc
autem m u l t o tempore, o m n i cultu seu divinis ofSciis desolatam, a vicinis parochialibus ecclesiis longe distantem, ac sub nullius
earum limitibus c o n s is ten tem, una c u m area
eidem Capellae contigua» (23) fossatorum
ambitu circumfossa, pro habitatione {24) inibi
crigenda, in qua aliqui de fřatribus ipsis per
Priorem et C o n v e n t u m praedictos, illic locandi, instituendi, et etiam ad placitum revocandi, morari, et animalia sua pascere
valeant, ad usum Fratrum et Monasterii
praedictorum, pie contulit et donavit, desiderans, ut collatio huiusmodi auctoritate
ordinaria Episcopali approbaretur et confirmaretur, dictisque Fřatribus, qui videlicet
in eodem l o c o per tempora m o r a m et habitationem fecerint, indulgeretur, quatenus in
eadem Capella missarum sollemnia celebrare,
ac populo illuc in devotione spiritus accedenti, v e r b u m d i v i n u m valeant licite m i nistrare.
Attendens Joannes episcopus olomucensis, petitiones D o m i n i Marchionis pias fore,
rationabiles ac iustas, donationem hanc ratam
habuit, et auctoritate ordinaria confirmavit,
eisdemque fřatribus, his videlicet, qui ad
Capella m praefatam per Priorem et C o n v e n t u m saepe dicti Monasterii Brunensis,
successive fuerint per tempora destinati indulge t: ut in ipsa Capella misarum sollemnia
celebrare, ac fidelibus qui illuc i n devotione
accesserint, proponere licite possint verbum
D e i , c u m soUemnitatibus, quas in talibus
adhiberi expediet.
A c t u m et datum Brunae die decima 0 0
tava Aprilis, A ° 1358.

papeže, která leží v lesní samotě blízko j e h o
n o v é h o hradu Cimburku. T a sice byla p o stavena v dávných dobách z úcty k tomuto
světci (pro j e h o uctívání), avšak nyní j e
u ž dlouhý čas opuštěna bez jakékoli b o h o služby, bez j a k ý c h k o l i posvátných obřadů
a církevních modliteb. O d sousedních farních chrámů leží daleko a nepatři d o hranic
žádného z nich. (Daroval ji) spolu s o b y t n ý m prostorem přilehlým ke kapli, j e n ž j e
obkopán (obehnán) okruhem příkopů - aby
se tam v y b u d o v a l o obydlí, v němž by mohli
prodlévat někteří z těch bratří, i pást v tom
prostoru svůj dobytek. T o vše daroval do
užívání zmíněných bratří a kláštera. Bratři
tam budou umísťováni a pověřováni úřady
od jmenovaného převora a konventu, a také
podle jejich dobrozdání odvolávání. Zároveň
projevil (pan markrabí) přání, aby toto
j e h o předání a darování b y l o schváleno a potvrzeno řádnou biskupskou mocí. A řečen ý m bratřím, těm totiž, kteří tam budou
prodlévat a bydlet svým časem na tom
místě, aby b y l o povoleno v té kapli slavit
mešní oběť a na základě biskupského d o v o lení posloužit b o ž s k ý m slovem lidu, který
tam v e zbožnosti ducha chodí.
O l o m o u c k ý biskup Jan vzal v úvahu,
že žádost pana markrabího se projeví j a k o
uctivě zbožná, rozumně odůvodítelná, a proto oprávněná. N a základě toho prohlásil
toto darování za zákonitě platné a potvrdil
j e svou řádnou pravomocí. A řádovým bratřím, přesně řečeno těm, které převor a k o n vent často j i ž jmenovaného brněnského kláštera postupně s v ý m časem určí pro uvedenou
kapli, dává povolení: A b y v té kapli mohli
slavit mešní oběť, a věřícím, kteří tam v e
zbožnosti přijdou, zákonitě a oprávněně v y kládat B o ž í slovo - spolu s posvátnými
(každoročně se vracejícími) slavnostmi, jaké
prospěje připojit v takových okolnostech.
Ujednáno a v y d á n o v Brně dne osmnáctého dubna r o k u 1358.

(2a) Výraz »in silvestri solitudíne « - v lesní samo^, či lépe pustině, se opakuje doslova ve vJech třech
listinách. V životopisném čtení na svátek sv. Klimenta se též říká, že Kliment byl vypovězen »in
solitudíne urbis Chersonae - do samoty, pustiny u města Chersonu « (Breviarum ord. Praed., 23.
listopadu, lectio III., Rotnae 1962).
(23) Volný Spatně četl a otiskl: contigna.
(24) Volný má nesprávně: pro hibatione.
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O povaze, postupu, slohu a myšlenkovém ztvárnění středověkých listin
bylo již psáno jinde. Zde bychom chtěli upozornit např. na to, že latinský
jazyk listin se odchyluje od klasické latiny a blíží se středověkým latinským
nářečím, z nichž se vyvinuly dnešní románské řeči (italština, francouzština,
španělština atd.). Úroveň této latiny závisí také na mluvnických znalostech
písařů. Velká libovůle vládla v užívání velkých písmen: klidně se píše » bůh «
s malým b, kdežto » Biskup « s velkým B a pod. Potíže nám dnes dělají též
nesmírně dlouhé věty: někdy celá listina představuje jedno několikastránkové souvětí, které se musí při překladu rozsekávat na několik samostatných
vět.
Všechny tři zápisy (č. 1-2-3) říkají v podstatě totéž: moravský markrabí
Jan Jindřich (f 1375), bratr římského císaře a českého krále Karla IV. (f 13 78 ),
chce obnovit kněžskou činnost na Hoře sv. Klimenta u Cymburku (u KoryČan), a proto u svatyňky, zasvěcené tomuto světci, usazuje r. 1358 augustiniány z Brna.
Brněnský augustiniánský klášter zde bývá uváděn těmito výrazy: » prior
et conventus Monasterii « (převor a konvent kláštera) - nebo: » fřatres... prior
et conventus Monasterii« (bratři... převor a konvent kláštera) - či také:
»prior et conventus Brunensis« (převor a konvent brněnský) - rovněž:
»prior et fratres« (převor a bratři) - nebo konečně: »prior et conventus«
(převor a konvent). Toto názvosloví však je pro označení žebravých augustiniánských poustevníků poněkud zastaralé, neboť vzniklo již v raně středověkém feudálním prostředí pro benediktinské opatské kláštery.
Křesťanský řeholní (tnnišský) život založili vlastně již ve 3. století po
Kr. východní » Otcové z pouště « (Egypt, Malá Asie...), podle jejichž ducha
dal základ životu mnichů na Západě až do 12. stol. sv. Benedikt z Nursie
(asi 480-553). Samostatná mnišská pravidla si na Západě v podstatě vytvořili
pouze keltští mniši (Iroskoti), nakonec násilně rozdrceni uložením benediktinské řehole germánskými žáky sv. Bonifáce (672-754) za podpory světské
moci.
Světská feudální středověká moc se opírala o pána, hrad a vlastnění
půdy. Benediktinské mnišství časem vytvořilo obdobně jakýsi církevní feudalismus: opat, kostel s klášterem a obdělávaná půda. Náplní mnišského
života byla služba Bohu (opus Dei, cultus Dei), a služba lidem (labor): modli
se a pracuj - ora et labora. Byl tu však rozdíl, neboť světský pán nutil pracovat
otroky a poddané, kdežto mniši pracovali především sami.
Takový život byl nutně vázán na jedno místo, které se obdělávalo,
a na jeden chrám, v němž se uctíval Bůh plněním božských úkolů, posvátných povinností: cultus Dei, divinum officium. Tento cultus a toto officium
mělo jednak podstatné složky (modlitba, obřady) - jednak průvodní (umění:
stavby, sochy, obrazy, hudba, knihy) - a jednak přípravné (školy, řemesla).
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Výživa přicházela z vyždařené, vymýtěné, zavodněné či vysušené obdělávané půdy. Mnich byl proto nemyslitelný bez zakotvení na jednom místě,
u jednoho chrámu (stahüitas loci). Z těchto ohnisek modlitby a práce, mlčení
a zpěvu, se zrodila duše středověké evropské západní vzdělanosti (kultura)
a občanské vyspělosti (civüisace), a udržovala se jakási rovnováha života»
pokoj a mír: pax (heslo benediktinů). Bez těchto klášterů by Evropa byla
ještě dnes na úrovni mimoevropských »nevyvinutých« zená.
Avšak v 11.-12. století se v čele evropského života objevují města, řemesla a kupci. Bohatství se stéká do jejich rukou a život není vázán na jedno
místo, je v pohybu. Moc se přestává opírat o půdu a hrad, a buduje se na
práci, zboží a zlatu (peníze). Lidé jdou za novými cíli, přestávají chodit ke
klášterům, a proto kláštery s kostelem musejí jít za lidmi. V církvi provedly
tento zvrat tak zv. žebravé řády (František z Assisi, Dominik, karmclité,
augustiniáni...). Ústředím nového životního ruchu se stala města, cesty,
ulice, náměstí. Vedle vlády jednoho pána se uplatňuje i hlas lidu (demokracie), což se obráži i ve stanovách žebravých řádů. Doživotní opat ustupuje
představenému, jenž j e volen, a to jenom na určitý čas, a podléhá také
dohledu poddaných. Nejdemokratičtěji se organizují žebraví univeisitní mistři v kazatelském řádě sv. Dominika (dominikáni).
Také v žebravých řádech je smyslem života cultus Dei a divinum officium, ne však pro jedno místo, nýbrž pro celý svět. Nevstupuje se do určitého kláštera, ale do » řádu «, ať řád pracuje kdekoliv. » Řád « (Ordo) je
především řádem myšlení a života, bez upoutání jedince na jedno místo.
Augustiniáni v Brně patřili rovněž k žebravým řádům, a tudíž k tehdejším
prvním liniím církve, k dynamismu, a proto o nich staré benediktinské
názvosloví platí jenom s určitými výhradami. Uvidíme ihned, žc to má
význam také pro osvětlení života na Svatoklimentské hoře a pro pochopení
uváděných listin.
Slovem » monasterium « se v 8.-12. století označoval klášter jako složitý
celek, k němuž patřili:
— opat (se svým sídlem, opatstvím, prelaturou)
— družina bratří, nazývaná conventus (žijící v budovách, zvaných rovněž
konvent). Výraz conventus znamenal původně shromáždění, schůzi,
sněm; soud; spolek; obec římských občanů v provinciích a v dobytých územích, v osadách, v koloniích - obdařenou výsadami římských občanských práv, a tedy něco víc než okolí
— převor (prior), závislý ve všem na opatovi. Patřil mezi bratry, do
konventu, ale jako vedoucí tlumočník opatových přání a rozkazů,
jenž současně dohlížel na to, aby se plnil řád společného života.
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O poctivé pracovitosti středověkých mnichů svědčí zachované umělecké památky a obdělaná Evropa. Mnichům nešlo ani tak o uspěchané
splnění norem, jako spíše o pokojné vytvoření trvalých hodnot a o dosažení vnitřního dozrání a vnitřní tvůrčí radosti. * Conventus « byla družina
lidí, shromážděných z lásky k myšlence (convenire — znamená sejít se, dát
se do moci sňatkem; sejít se v názorech, shodnout, se, vyhovovat si...). Byla
to dále jakási osada, kolonie nebeských občanů a Božích dětí v barbarské provincii světa, v území urvaném Zlu. Je prokázáno, že středověcí mniši měli
promyšlenu každou maličkost, např. místo stavby (ať už bylo cílem zdraví
či pokání), výběr názvů, apod. Chceme-li je tedy pochopit, jak oni chápali
sebe, nemůžeme je vidět jenom očima dneška, nýbrž podle jejich smýšlení,
jako např. budhismus nejlépe vysvětlujeme myšlenkami budhistů.
V žebravých řádech, k nimž patřili brněnši augustiniáni, odpadl opat
se svým pielátským sídlem. Monasterium se tak zúžilo jenom na konvent,
tj. na převora s bratřími, a tak vlastně mělo zmizet s opatem, neboť žebravý
klášter byl totéž, co konvent. (25) Proto v uvedených právních listinách
by bylo stačilo říci prostě konvent nebo bratří, či též převor s bratřími.
K plnění svého původního poslání, jímž byla modlitba a ruční práce,
potřebovali staré středověké kláštery nutně mnoho průvodního majetku:
kostel, pole, budovy, dílny... Ten se označoval z právního hlediska výrazem
» pertinentiae «, česky » příslušenství«. Tím však se naprostá evangelijní chudoba těchto klášterů začala omezovat jenom na ohraničení osobního vztahu
jednotlivých bratří k majetku, že totiž jednotliví bratří dostávali pouze to
nejnutnější, potřebné, kdežto klášter sám (monasterium) patřil k vrstvě
»bohatých«, a tak se odcizil »chudým«. Žebravé řehole odvrhly i tento
pomocný majetek a vrátily celý řeholní stav mezi » chudé «: žilo se z vlastní
práce, z darovaných almužen, z vyžebraného chleba. (26)
Převratný návrat k evangelijní chudobě způsobený žebravými řády byl
tak strhující, že užaslí a vděční křesťané začali zahrnovat tyto řády velikými
dary. » Almužny « však byly tak veliké, že se mnohdy rovnaly starým benediktinským latifundiím a časem vnesly i do žebravých řádů blahobytné
bahno. V klášterní závěti markrabího Jana z r. 1370 (naše č. 4) čteme, že
Jan dosáhl od Apoštolského stolce uvolnění (indultum), aby brněnští augustiniáni - ačkoliv žebravý řád - smělí přijmout a vlastnit nemovitý majetek:
» - aby bratří tak mohli sloužit Nejvyššímu se svobodnějším duchem«.
Další dějiny kláštera však ukázaly, jak zákeřný to byl dar a jakým zotročením pro klášter. Tak již císař Zikmund např. dával v zástavu světským pánům
(a$) Augustiniánský převor v Brač dostal hodnost opata teprve až r. 175a, a je jediný v celém řádě. Běžně
je představeným převor.
(aó) Viř ISNARD FRANK O. P., Ursprung und Gestalt des Predigerordens (750 Jahre Dominikanerorden,
str. 8-14, Vídeň 1966).
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klášterní statek ve Vresovicích, aby tím kryl své dluhy. A * katoličtí « Habsburkové později jednali ještě hůře. Záminkou j i m bylo, že statky byly
kdysi darovány panovníkem. (27}
Ústředním místem života ve starých klášterech (monasteria) byl chrám:
místo pro cultus Dei, čili pro officia divina - pro uctívání Boha, čili pro božskou službu. Kdekoli byl klášterní kostel, tam musil být také cultus Dei a divinim officium, polečná slavnostní modlitba.
Slovo »officium« u Římanů znamenalo povinnou službu. Povinnost
vyplývala buďto z toho, že šlo o otroka (otrocká povinnost: officium servile) - ánebo z toho, že šlo o přátele (přátelská, Čestná povinnost: officium
honoris, sacrum). Podle názoru mnichů udělal ze sebe člověk hříchem otroka
zla, Kristus však si ho proměnil v Božího přítele. Mnich byl tedy z otroka
učiněný přítel, a smyslem jeho života bylo, plnit své otrocké i přátelské
povinnosti: persolvere, reddere officia - prokazovat Bohu povinnou přátelskou úctu a oslavu. Proto byl povinen (jako kdysi u Římanu) být přítomen
při určitých slavnostech ke cti svého Pána, tj. při úřední, společné slavnostní
bohoslužbě v chrámu. Tato účast byla někdy dobrovolná, avšak někdy
přímo pod hříchem. Byl to mnichův úřad, za který ho klášter živil a šatil,
byla to jeho životní povinnost, božský smysl jeho života zde i na věčnosti.
Ideálem bylo: in officio manere - zůstat své povinnosti věrný jako největší
cti. Proto se tato služba nazývala božská: officium divinum, anebo též práce
pro Boha: opus Dei.
Místem této božské práce byí chrám anebo určité místo v chrámě,
jemuž se říkalo choros, chorus, kůr (chór). Klášterní kostel, slavnostní společná bohoslužba a chór, to jsou nerozlučně spojené pojmy, takže kde jc
prokázán jeden z nich, tam musí být nutně i ostatní. Proto, říká-tí se v listinách, že na Hoře sv. Kli menta už dávno se postrádá » omnis cultus seu divina officia «: jakákoliv bohoslužba, čili jakékoliv kněžské bohoslužebné obřady a modlitby - vyplývá z toho, že tam předtím byly. A to stačí jako důkaz, že tam tehdy
byl i kostel, klášter a sbor mnichu, který je dělal.
Úřední církevní bohoslužba (cultus, divina officia) však jsou výhradním posláním kněží, anebo aspoň řeholníků se slavnostním zasvěcením, se slavnostními

sliby. Obyčejní věřící se chodili modlit na zříceniny stále, a přesto listina
říká, že kaple je v bezútěšném stavu, opuštěna (desolata), není tam už dávno
žádný cultus, žádná divina officia. Z toho vyplývá, že u svatoklimentské svatyňky byli v dávných dobách v klášteře kněží a řeholníci se slavnostními sliby

(podle východní církve: kteří přijali »velký obraz andělský«).
( 2 7 ) HUHT, Svatý

Klimeni

u Osvětiman

( u v . p r . ) , str. 7 5 . - D r . VOJTĚCH JOSEF KUČERA O E S A , TU

kapitoly

z dějin kláštera augustiniánů v Brně (rukopis), Brno 1939, str. 78-90. - Spory s habsburskou vládou
podlomily í zdraví opata Řehoře Mendela a zavinily jeho předčasnou smrt, (Viz A U G . N E U M A N N
O S A , Starobrněnský

kláSter za Kříikovského,

B r n o 1 9 2 6 , str. 13).
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V žádné ze tří listin se neříká cultus »et« divinum officium: bohoslužba
»a« kněžské hodinky - nýbrž cultus *seu« divinum officium: bohoslužba
»čili-« kněžské hodinky. Jinými slovy: bohoslužba, zapojená do kněžských
hodinek, mše jako součást chórových modliteb a zpěvů, což je možné jenom
v biskupském kostele (kanovníci) anebo v klášterním (mniši). Nemáme
zatím žádného dokladu, že by kdy byl na »Klimentku« biskup. Takové
bohoslužby však tam nemohl dělat ani osamocený duchovní správce obyčejné hradní kaple. Ale že u svatyňky nebyl vůbec žádný světský kněz, to
v y p l ý v á z poznámky v listině, že nejenom tam není farní duchovní správa, ale
že kaple je daleko ode všech farních kostelu a vůbec nepatří k žádnému z nicht což
značí, že nepodléhá žádnému světskému knězů Byl tam tedy klášter?

Vedle společné mše spadaly do sborové modlitby mnichů » hodinky
odpovídající svátku dne. Hodinkami se tyto moditby nazývaly proto, že
sc přednášely (recitovaly) v ustanovenou hodinu (hora canonica). Tento
božský úkol, tato práce pro Boha, nebyly projevem soukromé modlitby
mnichu, nýbrž voláním »tajemného Kristova těla «, církve, lidstva. Mniši
jenom propůjčovali svá ústa, svůj hlas, jimiž se přenášely celocírkevní,
všelidské myšlenky mezi nebem a Zemi.
Prostor pro tuto modlitbu byl stanoven úředně a nazývá se, jak jsme
řekli, řecky choros, latinsky chorus, počeštěné kůr nebo chór. Proč si mniši
vyvolili právě tento název?
U Řeků a Římanů (starých) slovo choros a chorus mělo mnoho v ý znamů. Znamenalo:
i) - tanec, ples, taneční rej v kole, a tedy sborový, a obyčejně se zpěvem
a hudbou.
a) Přeneseně: osoby shromážděné ke společnému tanci a zpěvu, a tudíž
tančící a zpívající shor9 jenž postupuje podle přesných směrnic pro zpěv
i pohyby.
3) V Athénách se tak nazýval slavnostní sborový průvod při vinobraní, při
němž se obětovali kozlové k poctě boha Dionýsa. Kozel je řecky tragos,
průvod se proto nazýval kozlí, tragický (tragikos). Zpěv byl vážný
a v 6. století před Kr. se z těchto průvodů a sborových (chórových,
chorálních) zpěvů vyvinuly vážné hry, končící nešíastným obětováním hrdiny,
tragedie, tragické hry, tragické umění, vzbuzující tragické účinky v duši.
Podobné sbory (chóry) se vyskytovaly i v dramatech, kde se opěvoval
a prožíval vnitřní očistný přerod (katharsis). Cílem takových a podobných
sborových zpěvů a tanců bylo např. také oslavovat zásnuby, vítězství
a moc krále, a vůbec uctívat božství.
Přesným pořádkem a chodem sborových zpěvů a tanců se napodobovaly neměnitelné cesty hvězd (nebeské vojsko). Choros vyžadoval velkou
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zevnější úpravu okolí, někdy velmi nákladnou, a umělecké provedení po
dlouhých, přípravách. Někdy se slovem choros označovala také skupina iidí,
určená pro zvláštní poslání, i vojenské. (28)
V mystickém smyslu vztahoval na sebe sbor mnichů něco ze všech
uvedených významů slova choros. Pokládal se za představitele a mluvčí
nového, Božího lidstva, začínajícího nebeský ples zachráněných - zastupoval
neviditelné sbory andělů - kráčel po cestách hvězd - naznačoval nebeské
vojsko... atd. Dělali tedy vždycky aspoň něco, co do slova choros vkládali
už Řekové a Římané, ovšem, mniši to dělali ve smyslu evangelia.
Mnišský chorus chápaný jako prostor, mohl být přistavěn k jedné straně kostela, avšak většinou byl umísťován do zvětšeného kněžiště, do protažené apsidy. Kde je tudíž u kostela zvětšené kněžiště, tam jde téměř jistě o kláš-

terní nebo biskupsky kostet Tak si vysvětlíme neobyčejně protáhlé kněžiště
např. na Modré u Velehradu, ale také u svatyňky SVÍ Klimenta.
Duchovní síla svatyně na svatoklimentské hoře je tak veliká, že obnovená kněžská bohoslužba tam potáhne lid »potissime« - mohutně, a » maxime * - převelice. Nebudou to však jenom obyčejné kající, prosebné poutě,
ale také slavnosti - »sollemnitates«, ovšem takové, které by neporušily
posvátnost tohoto místa. Slovo sollemnitates skýtá mnoho možností výkladu :
1) Podle slovníku slovo * solemnis « — sollemnis - solemnis - solempnis znamená původně více věcí: (a) ve vyloženě posvátných, obřadových,
bohoslužebných záležitostech je to něco, co se pravidleně, každoročně
vrací, a tedy něco výročního. Např. oběti (sacrificia), svátky (dies festi),
hody (dapes). V občanském životě: výroční dni pro nastupování úřadů,
apod. (b) Také však to může značit prostě jakékoli slavnostní hry, náboženské projevy, dary, nebo sliby (vota sollemnia). Slovo »sollcmnc«
značí slavnost, bohoslužby, oběť (žertvu). Soleinnitas proto znamená
zpodstatnělé dění uvedeného řádu, má vztah k náboženství, a těžko
se dá popřít vztah k času: něco velkého, co se pravidelně vrací, opakuje.
V tomto smyslu užívá slova »solemnis« sv. Augustin (PL, 38, 1046)
i Sacramentale Gelasianum, u nichž solemnis značí totéž co » annualis«,
čili přímo: »výroční«. Právě tak to chápe Sacramentale Veronense
(n. 984). » Sacramentale « jsou směrnice pro bohoslužby.
2) František Přikryl zde listinu překládal: » - s e všemi obřady slavnostními,
jichžto se při nich užívá - « (r. 1890). A v druhém vydání, z r. 1930: » - se
všemi obřady a slavnostmi, jichžto se při nich užívá-« (str. 391). Zmínili
*
v/
/
jsme se o tom v nasL poznámce 17.
(28)

FRANTIŠEK LEPAJŘ, Nehomérovský
slovník fecko-íeský, Mladá Boleslav, 1892 (choros). -Pra£ik-No votnýSedláček, Latinskočeský slovník, Praha 1955 (chorus).
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3) Církevní názvosloví užívá výrazů solenmis, solemnitas velice široko:
— slavnostní mše (missa sollemnis): při ní je kněz, jáhen, podjáhen,
akolyté, atd. spolu se zpěvem a hudbou. Kněz bývá obyčejně biskup.
— slavnostní zpěv (tonus sollemnis): jásavý, slavnostní nápěv, proti
všednímu (tonus ferialis).
— slavnostní požehnání (sollemnis benedíctio) anebo slavnostní posvěcení (sollemnis consecratio), např. svatyně, oltáře, apod.
— slavnost nijakého světce (sollemnitas festi). Je to svátek, spojený s nějakými mimořádnými projevy úcty a oslavy. Tato slavnost, čili též slavnostnost svátků, je dvojí, vnitřní a vnější. Vnitřní připadá vždy na určitý
pevný den a znamená určitý liturgický, bohoslužebný stupeň oslavných modliteb. Tak máme svátek I. třídy, IL, HL, IV. třídy (nejnižší).
Tato vnitřní slavnostnost patří k podstatě každého svátku. Vnější slavnostnost se připojuje navíc k vnitřní a může probíhat současně s vnitřní,
tj. slavit se buďto v týž den, na který připadá svátek, ale i v jiný libovolný den. V tomto druhém případě se v nějaký den může slavit jedno
tajemství (světec) církevními hodinkami a mší, avšak nadto se může
udělat ještě »vnější« slavnost pro jiné tajemství (světce). Tato vnější
» přenesená « slavnost se však už neoslavuje církevními hodinkami - na
ty má právo jenom tajemství, které se liturgicky slaví v ten den. Avšak
přenesený svátek se může oslavovat slavnostní mší a jinými slavnostními
obřady, zpěvem, hudbou (cultus).
Tak např. svátek nějakého světce připadne na všední den a církev jej
ten den oslavuje hodinkami (divinum officium) i mší (missarum sollemnia).
Avšak jde např. o svátek národního nebo místního ochránce (patrona),
kterého nevolný pracující lid může náležitě uctít až v neděli. A tak církev
přenese pro příchozí lid světcovu vnější oslavu na tuto neděli nebo na jiný
příhodný den, kdy však je o světci pouze mše, případně další slavnosti. Podmínkou je, aby lidé z toho měli opravdový duchovní užitek (in bonům £idelium), a aby se jich sešlo hodně (concursus populi).
Vnější slavnosti na » Klimentku « mohly mít jednak čistě církevní ráz:
modlitby a zpěvy kněží, spolu s průvody, podle předpisů liturgie. Mohli
bychom je znovu předvést (rekonstruovat) podle tehdejších bohoslužebných
předpisů. K nim se však zcela jistě pojily i projevy čistě lidové zbožnosti,
a ty by se daly určit podle dokladů o lidových obřadech, modlitbách, zpěvech
a průvodech na přelomu 14.-15. století. A bylo by zajímavé, zjistit právě
tyto, neboť víme, že tu opravdu byly, a to na vysoké úrovni. Ž e šlo na * Klimentku « o slavnosti důstojné a vhodné, to je vidět z poznámky v listině,
že mají být takové, jaké je vhodné (expedient) a slušné (convenit) dělat v takových okolnostech (in talibus).
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Právo na toto vnější slavnostnost má nějaký svátek buďto ze zákona,
nebo z výsady, či konečně podle potřeby lidu, místa a doby. A může je
mít ochránce místní svatyně (sv. Kliment v kapli na hoře), nebo ochránce
národa, diecése, oblasti, řeholního řádu, města, či vůbec nějakého díla. Také
dnes ještě církevní předpisy povolují tyto vnější oslavy pro ty svátky, které
se slavívají za veliké účasti lidu - cum peculiar i populi concursu (29) Velká
účast lidu byla na svatoklimentské hoře uvedena výslovně i v r. 1358; kněžská činnost se tam obnovuje pro lid, »který tam ve zbožnosti chodí«. A
pravděpodobně by se tam augustiniáni neusazovali k vůli třem Či čtyřem
poutníkům. Tyto poutě, tj. možnost přístupu ke svému starobylému duchovně kulturnímu útočišti, si » moravský « lid nedal vzít ani v dobách největších útlaků.
Vnější slavnosti se mohou dělat také ve vztahu k časovým potřebám
anebo k určitým výročím: v den posvěcení chrámu, ve výročí smrti, na
poděkování za pomoc, jako prosba v jakékoli tísni: za války, proti hladu
a moru apod. Jarním zahájením těchto poutí mohly být do nedávná udržované a dnes opět oživené mohutné svatoklimentské pouti na Svatého Ducha,
kdežto závěrečnou slavností mohl být sám svátek sv. Klimcnta dne 23. lišto
padu. Pak totiž zde už převládlo drsné počasí.
Bonifác IX. obdařil svatotomášský kostel v Brně r. 14.01 týmiž odpustky,
jaké se mohly zístat v basilice sv. Marka v Benátkách o svátku Nanebevstoupení Páně. Odpustky v Brně mohl získat každý věřící, když od první postní
neděle po sedm dní, jdoucích po sobě, navštívil kostel, kajícně a upřímně
se vyzpovídal a hodně přijal tělo Páně. Současně Bonifác IX. povolil, aby
převor a osm jiných kněží, které k tomu převor každoročně určí, během
těchto osmi dní po prvé postní neděli, směli rozhřešovat ode všech hříchů,
i od těch, od nichž smí jinak rozhřešit pouze biskup. Vyňaty byly jedině
hříchy, od kterých má moc rozhřešit pouze papež. Olomoucký biskup Jan
Mráz nařídil (dne 8. října 1401 v Modřicích) všem duchovním správcům
a kazatelům, aby uvedené odpustky ohlásili ve svých kostelích svým věřícím. (30) Tvořilo-li svatoklimentské probošství se svatotomášským klášterem jeden právní celek, není vyloučeno, že některé ze svatotornášských výsad
mohly platit i pro Horu sv. Klimenta. Potom by také tyto výsady mohly
představovat jednu ze svatoklimentských » slavností«. Možná, že je pouhou
náhodou, že jedno rozmnožení řad zpovědníků u sv. Klimenta spadá do
téhož r. 1401, jako odpustky Bonifáce IX. Či snad je mohl převor rozšířit
i na » Klimentek «, a proto potřeboval další zpovědníky ? Datum udělení
zpovědní pravomoci spadá právě do začátku postní doby (7. února).
(29) Viz na př. Calendarium Ordinis Praedicatorum (1968), n. 323-328, - Srovnej též naic ř. 13.
{ 3 0 ) JANETSCHEK, Augustíner-Eremitenstifi...

(uv.

pr.),

str.

41.
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Generální vikář probošt Mikuláš podotýká, že všechna církevní povolení byla dána teprve tehdy, až on si jako právník napřed ověřil i jinde a
jinak (» alias «), od spolehlivých svědků, že tu jde opravdu o vážnou záležitost (naše pozn. 17, a naše str. 411). Nejvlastnějším závěrem Mikulášova
šetření je pravděpodobně odstaveček, týkající se přímo kaple sv. Klimenta,
V našem českém překladě začína tento odstavec slovy: »-jakousi kapli blaženého Klimenta... « a končí slovy: » - jsme došli k plnému přesvědčení,
že je to tak, jak se tu píše. « (č. 2)
Z úvodních slov kroniky (č. 3) by se dalo usuzovat, že aspoň někteří
augustiniáni bydlili u kaple hned od počátku trvale: * Residencianx seu
grangiam... ad Cappellam Sancti Clementis...« Residencia je jiný název
pro probošství a znamená menší řeholní dům, v němž se bydlí trvale. Představený takového domu se nazývá probošt. Tak např. Petr, zemřelý r. 1422,
je Nekrologiích (č. 10) zván: praepositus residentiae ad. S. elementem probošt residence (probošství) u sv. Klimenta.
Výraz: »pro reverenda eiusdem sancti... fabricatam« překládáme: postavenou z úcty a pro uctívání... Neboť pouhé » z úcty * nestačí, jak to vidíme
např. v listině č. 4, kde obrat » pro salute « znamená » pro spasení «c, ke spáse.
Mikuláš v úvodě své listiny o sobě praví, že je » proboštem brněnského
kostela a kanovníkem olomouckého «, bez bližšího určení, o který kostel
v Brně a v Olomoucí vlastně jde, přestože jak v Brně, tak v Olomouci bylo
v té době více kostelů. Každá obec věřících měla totiž původně svůj jediný
kostel, u něhož bylo sídlo duchovní správy. Kde v osadě nebyl přímo biskup,
tam všechny další vznikající farní kostely měly stejná práva. Kde však první
svatyně vznikla jako sídlo biskupa, jako »kathedralis <s, tam všechny další
famí kostely byly pokládány za pouhé pomocné odbočky biskupova kostela,
a když se uváděl prostě kostel té obce, mínil se tím vždycky biskupský chrám.
V Olomouci bylo biskupství obnoveno Vratislavem r. 1062 jako pokračování biskupského sídla z cyrilometodějské doby. Proto je jasné, že Mikuláš byl kanovníkem u olomouckého biskupského kostela. Avšak v Brně
r. 1358 nebylo samostatné biskupské sídlo, a přesto se říká pouze, že Mikuláš byl proboštem » brněnského kostela ačkoliv v Brně byly tehdy zcela
jistě dva farní chrámy, sv. Petr a sv. Jakub. Odjinud však bezpečně víme
že Mikuláš byl proboštem na Petrově. Bylo snad tedy přece u sv. Petra již
v cyrilometodějské době sídlo velkomoravského biskupa ? Zůstala tomuto kostelu
snad ještě r. 1358 úcta biskupského kostela, a tedy název * brněnského kostela «?

Víme také, že Petrov byl pro Slovany, kdežto sv. Jakub pro cizí kupce (Vlámy, Francouze, Němce apod.), čili že Brno vzniklo jako osada Slovanů. (31)

{31) VESELÁ, Tajemství
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Hory sv. Klimentú

u v . p r , $tr. l ó a .

Velmi důležité je, že vyšetřující právník Mikuláš naprosto nepochybuje
o svatoklimentském zasvěcení (titulus) svatyně. Kaple byla a je zasvěcena sv.
Klimentti. Listina řídá: beato - blaženému. Slovem » svatý « se hodnotí spíše
osobní mravní dokonalost, kdežto výrazem »blažený« se uvádí spíše už
konečný stav v ráji (v západní církvi se říká: »Jeho Svatost«, kdežto ve
východní: »Jeho Blaženost«). Jestliže Mikuláš nenavrhuje nové požehnání
nebo vysvěcení kaple, vyplývá z toho, že budova, kterou augustiniáni přebírají, je ještě skutečný starý chrám, takže stavební zásahy zde budou znamenat pouhou opravu a úpravu, a proto nového svěcení není zapotřebí.
Pro vybudování obydlí užívají všechny tri listiny stejného slova: » crigcrc «,
což může značit vybudovat, ale též postavit do výšky, dovršit, rozumí se
na stávajících už základech, nebo na zachovaných zbytcích starého obydlí.
Obytné a hospodářské budovy však byly tedy asi dovršeny jako srubové,
ze dřeva, protože po nich dnes nezůstaly velké stopy.
Z rozboru všech uvedených slov (cultus, officium divinum, chorus,
conventus, sollemnitas, atd.) vidíme, jak živelně, až do svých kořenů je
vnější ztvárnění dnešního západního, římského katolického křesťanství vázáno na řeckého a latinského ducha. Kdysi to byla pomoc, zábradlí nad propastí tmy, pevná cesta, vybudovaná pralesem barbarství - dnes však se to
v něčem začínalo stávat svěrací kazajkou. Proto druhý vatikánský koncil
(1962-65) upozornil, že křesťanství je všelidské a celosvětové, a tudíž ne
pouze evropské, ani jen řecko-římské. A proto Evropa, chce-li zůstat » lidskou «, musí se stát i »slovanskou«, » asijskou« a »africkou«. A právě toto smýšlení j e příznačné pro ducha našich » Učitelů a Otců «, sv. Cyrila a Metoděje,
pod záštitou sv. Klimenta. Neboť už před 1100 roky se ujali »Moravanů«
proto, aby i oni se stali rovni všem ostatním velkým národům (ŽK 14).
Avšak příklad soluňských bratří nám také ukazuje, že při hledání nových
tvarů pro dnešní vnější církevní život se nedá to, co se zdá zastaralé, nahradit
jenom něčím » novým «, nýbrž takovým novým, jež by bylo zároveň dokonalejší než to odstraňované zastaralé. A v tomto našem případě ono cyrilometodějské »nové « znamenalo ve skutečnosti návrat k prvotní církvi, ke
kořenům, k základům, ke Skále.

4. Klášterní závěť markrabího Jana

Rostoucí tíha stáří a chorob asi vzbuzovala v markraběti Janu Jindřichovi předtuchu blížící se smrti. Aby umíral pokojněji, chtěl r. 1370 právně
a hospodářsky zabezpečit i své milované dílo, brněnský klášter augustiniánů.
Zvěstování Panny Marie a sv. .Tomáše. Při výpočtu klášterního majetku sc
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jmenuje také vesnice Vřesovice s kaplí sv. Klimenta, a zdá se, j a k o b y se
j i m věnovala zvláštní pozornost. Tiskem vyšla tato listina třikrát.
Po prvé v Zemských deskách Moravského markrabství: Die Landtafel des Markgraftumes Mahren, Brno 1856 (Text der Briinner C u d a , redigiert von Joseph Chytil), str.
95-96, c. 1370 (Liber Domini jes&conis sen Joannis de Sternberg, 1373-1384). - P o druhé
j i vydal Vincenc Brandl, Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, svazek 10. (1367-1375),
B m o 1878, č. 96, str. 116-118.
V prvém případě redigoval vydání soudních nálezů (cúda od cúáit, čoudit, dnes např. studni - z toho súdit, soudit, soud) dr. Josef Chytil. V druhém případě Vine. Brandl píše:
» Z originálu v klášteře sv. Tomáše opsal dr. Josef Chytil«. A přece jsou mezi oběma zněními značné rozdíly, na něž bude upozorněno při uvádění latinského znění s českým překladem.
Časově třetí vydání Janovy svatotomášské závěti má Klement Janetschek ve svých
dějinách augustiniánského kláštera v Brně (Die Augustiner-Er emitenstiit S. Thomas in
Brünn...«, I. svazek, Brno 1898, str, 22-26). Janetschek zde neuvádí, podle kterého vydání
uveřejnil své znění, což jindy činí svědomitě, z čehož můžeme usuzovat, že četl listinu přímo
z originálu, který měl jako klášterní archivář v e svých rukou. Budeme se proto řídit v podstatě
jeho zněním a k ostatním dvěma jen přihlížet. Pergamenová listina se asi ztratila při přenesení listin z kláštera do Státního archivu r. 1950, protože předtím j i dr. Rud. Hurt ještě viděl.
Záhlaví listiny se u Brandla uvádí takto:

Moravský markrabí Jan Jindřich vypočítává a znovu potvrzuje veškerý majetek augustiniánského kláštera sv. Tomáše v Brně včetně majetku svatoklimentského
proboštštví u Osvětiman. (32)
Nos Johannes dei gracia Marchio M o ravie, Notum facimus tenore presencium
universis, Quod licet alias Clemenciia nobis
inspirante divina pro salute animarum Celebris memorie felicium parentum no stro rum
Bohemie Regutn et nostra similiter, Monasterium ordinis fratrum Eremita rum sancti
Augustini in preurbio opidi nostri Brunensis, Olomucensis diocesis, rite fundaverimus,
et considerato, quod fratres sacre religionis
eiusdem, ex indulto apostolice sedis temporalibus reditibus et possessionibus frui valerent, Monasterium ipsum certis predijs, redditibus, et proventibus, clenodijs seu Monstraneijs, calicibus et alijs ecclesiasticis (33)
ornamentis muniverimus, quorum presidio
iiberiori licencia possent altissimo famulari.
Quia tarnen redditus eosdem, predia et obvenciones de mensa principatus Marchionalis

M y , Jan, z Boží milosti moravský markrabí, obsahem tohoto listu dáváme na vědomí všem:
- že jsme sice z vnuknutí božské D o b r o tivosti už jindy a jinak pro spásu duíí našich šťastně zemřelých rodičů slavné paměti,
Českých králů (naíe poznámka: Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny), a podobně
pro naši, na předměstí naší brněnské osady,
v olomoucké diecézi, právoplatně založili
klášter řádu bratří poustevníků sv. A u g u stina. A po zralé úvaze, že bratří tohoto
posvátného řádu by se svolením apoštolského Stolce byli právně schopni mít v užívání časné příjmy a majetky, upevnili jsme
ten klášter hospodářsky darováním nějakých dvorů, příjmů a výnosů z úrod, drahocenných skvostů, jako jsou monstrance a kalichy, a jiných uměleckých předmětů pro

(3a) C D M, 10. svazek, uv. práce.
(33) Chytil má: > ecclwie ornamentis « ( C D M , uvedené dílo).
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f o r e conspeximus, ut tractu dierum possent
a nostris Heredibus et Successoribus Moravie
Marchionibus revocari faciliter eo, quod res
ipse ad sui naturam facillime revertantur,
N o s volen tes dicti Monasterij nos tře fundacionis indemprutati consuiere, ut ea que
auxilio dei deliberate quidem incepit nostra
provisio, absque impedimento quolibet perpetuis temporibus perseveret, animo deliberate n o n per errorem aut inprovide, sed sano
et replicato multociens nostrorum Baronům
Procerum ac fideliuin accedence comilio,
prefatis priori, fratribus, Conventui ac Moriasterio in perpetuum villain (34) Sardicz, cuius
pars media per mortem Ullmani quondam
d e Holeschow ad nos est devoluta, et pars
uňa qoarta ipsius ville (35) a C z y m y n o n e
de P o p o w i t z , et ultima quarta pars ville
ipsius a Styetynone de Sdanicz per nos rite
et racionahiliter empta fore dinoscitur, c u m
omnibus Censibus, redditibus, proventibus,
obvencionibus, fructibus, honoribus, honorancijs, Iuribus, utilitatibus, agris cultis et
incultis, pascuis, pratis, vijs et invijs, rubetis,
nemoribus, virgultis (36), collibus, vallis, planis, dominijs, Judicijs, acquis et earum decursibus ceterisque suis pertinencijs, quibuscunque possint specialibus vocabulis designari, Integras decimas vinearum, ad ipsam
spectantes incolas {37), Silvas ipsius ville pro
edificijs et cremacione de gracia tarnen nostra
speciali, heredum et Successorum nostrorum
M a r c h i o r u m Moravie, que recipi debentur (38) c u m scitu forestariorum et Silvanorum, qui fuerint in Dubrava dicta Kleczsska,
exclusis tantum m o d o lignis quercinis, que
omnino succidi non debentur (28), duo M o lendina, u n u m quod fuit quondam Smalczonis, nunc emptum ab Ebrone C i v e Brunensi
cum orto m a g n o sito penes ortům Magistři
Jacobi Caroli cum orto in ipso Molendino
sito et areis suis, de quo quidem Molendino

potřebu a výzdobu kostela. Darované věci
mčly bratřím umožnit, aby sloužili N e j v ý š Šímu se svobodnějším duchem.
- že však přitom jsme si byli vědomi, že
tyto výnosy, dvorce a příjmy budou z vladařské markrabící pokladny, takže jak půj d o u dny, snadno b y j e mohli vzít nazpět
naši dědici a nástupci, mora vití m a r krabí. Neboť takové věci se velmi snadno
vracejí ke zdrojům, z nichž vzešly. Proto se
chceme postarat o zabezpečení n i m i založeného kláštera tak, aby co naše rozhodnutí
s B o ž í pomocí promyšleně aspoň započalo,
bez jakékoli překážky trvalo dále po veškerý
čas. Z toho důvodu po pečlivém rozvažování
a tudíž ani omylem, ani ukvapeně, nýbrž
po střízlivé a mnohonásobně opakované poradě s našimi barony, předními Šlechtici
a lidmi nám věrnými, darujeme jmenovan ý m převorovi, bratřím, konventu a tudíž
celému klášteru navždycky:
- vesnici Sardicc: její polovina nám připadla úmrtím Ulmana, kdysi z Holešova.
Jednu čtvrtinu té vsi, jak j e známo, kupujeme
od Černína z Popovic, a poslední čtvrtinu
té dědiny od Štětina (Janetschek čte: »od
ŠČitona) ze Ždánic, a to právoplatně a zákonitě.
- se všemi daněmi, výnosy, příjmy a důchody i zisky, s poctami a čestnými úřady,
s právy a výhodami, s poli oranými a neoran ý m i , s pastvami a loukami, s cestami i ncschůdnými místy, » křovisky a háji i lesním i porosty, s pahorky, údolími a rovinami,
8 vlastnickými právy a se soudy, s vodami
a jejich toky, a vůbec se vším svým ostatním
příslušenstvím, ať by se to dalo označit
j a k ý m i k o l i zvláštními výrazy.
- dále celkové desátky z vinic, i o b y v a tele patřící do vsi. Lesy té dědiny, pro stavební potřeby a pro palivo, ovšem j e n o m
ze zcela zvláštní přízně naší a našich dědiců

( 3 4 ) C D M má nesprávně: »villa«.
(35) Janetschek i Z D mají nesprávně: »pars una quarte ipsius ville«, kdežto C D M mí »právní: »páru
una quarta... «

(36) C D M má chybně: » vingultis «.

(37) C D M A Z D čtou; »ineolis «.
(38) C D M má mluvnicky správnější: »debent« a »debet«. Jde tu asi o neznalost mluvnice u písaře
originálu.

407

Prior, fratres et conventus predict! nomine
lozunge solvere debent et tenentur in perpetuum singulis annis duas marcas tantum,
nec ab ipsis debetur plus exigi seu requiri,
aliud Kewermul eciam cum orto et areis
suis, in quo Brasia moli debentur et non
alibi excluso hoc, quod sit tamen absque
preiudicio Civitatis nostre Brunemis. Item
duas curias t unam in Zelezna cum aratura
tantum una, Secundam curiam in Novavilla
cum tribus araturis, unam emptam apud
Anshelmum C i v c m Brunensem, continentem in se agros septem ita expressatos, primus ager dicitur Alraminschilt, qui est situs
ante portam Rennertor, secundus W o l u c h z z
circa vineas in monte Sunicrperg, tertius
Zwabenluzz dictus versus Khuniksfeld, quartos in loco, qui dicitur Prucl super Pannoviam flumen penes agros Anshelini, quintus
dictus R e y m c r super magno Pruel penes
agros Claustri Reginc, sextus ager Zalczken
flumen alias Broit ibidem in Pruel, Septimus Stcinhowcr versus Huswicz, Item tredecim agri alij sunt videlicet in loco Pruel
dicto, quorum quinque simul sic nuncupantur, primus vocatur Herink, Secundus Hart,
tercius Hirslulcz, Quartus magnus ager,
Quintus Paiderwysn (39), alij vcro in alijs
locis sunt, unus ager dictus Gerleinspreit
Item Item (sic) parvus ager situs in monte
penes arborem, Item Kreuczerengraben versus Khuniksfeld ager unus, Item unus ager
retro Kunigsfeld quondam Ioklini dicti
Lompniczcr, Item unus ager prope ct retro
Kungsfeld, Item ager situs inter Civitatem
et Kungsfeld, Item unus ager parvus situs
penes agruin predictum, Item unus ager
situs inter civitatem ct Kungsfeld contiguus
agris quondam Dytlini Mauricij et Monialium Swesterherborg, Item unus ager prope
Manicz, qui trcdecim agri continent unam
araturam, emptam a Wcnzeslao dicto Swarczcr G i v e Brünens!, Item sunt alij agri ibidem
in Kungsfeld cmpti a prefato Wenzeslao
et sunt isti, prinio Magnus ager dictus Lusch
pey dem pawni Mitter twyerech usque ad

(39) CDM má: » Pardivyssi «.
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a nástupců, moravských markrabí. T o t o
dřevo se má brát s v ě d o m í m hajných a lesníků, kteří budou v Doubravě, zvané KJečská.
Vylučuje se pouze dubové dřevo, které se
naprosto nesmí kácet.
- a dva m l ý n y : jeden, který patřil kdysi
Šmelcovi a nyní jej mel koupený brněnský
občan Ebron, s velikým sadem, položeným
vedle sadu mistra Jakuba Karla, spolu se
sadem ležícím přímo ve mlýně, a s o b y t n ý m i
prostorami.
- z tohoto mlýna však j m e n o v a n ý převor, bratři a konvent jsou povinni platit
dávky, a jsou vázáni dát j e n o m dvě marky
každý jednotlivý rok, což platí navždycky,
a více se od nich nemá ani vyžadovat, ani
vymáhat.
- druhý m l ý n (Kewermiihl), také se zahradou a o b y t n ý m prostorem. A v tom se
má mlít slad, a nikoli jinde, ovšem s v y l o u čením toho, že by to bylo na újmu našeho
brněnského města.
- dále dva poplužní d v o r y , jeden v Ž e lezné jenom s jedním poplužím, a druhý
poplužní dvůr v N o v é Vsi s třemi poplužímí. Jedno toto poplužíje koupeno u brněnského měšťana Anselma, a j e to sedm polí:
první pole se nazývá Alraminschilt, a leží
před branou » Rennertor «. Druhé pole, W o luchzz, kolem vinic na kopci Sumcrperg,
třetí, zvané Švábská luža, u Králova poíe.
Čtvrté na místě nazývaném Pruel nad řekou
Ponávkou vedle polí Anselma. Páté zvané
Teymerovo...
(Následuje výpočet jednotlivých p o z e m k ů
podle polohy, která se dnes dá přesně zjistit
velmi těžko. Polí nebylo málo. Ležela v tehdy
ještě nezastavěném a neosídlcném prostoru
mezi Brnem - dnešním středem města a dosti vzdálenými Husovicemi, K r á l o v ý m
Polem, Zábrdovicemi a Žebětínem. Z jejich
výnosů mohl klášter žít netísněii starostmi
o hmotné prostředky, a »liberiori licencia « svobodněji se věnovat Nejvyššímu a vědě.
Dr R u d o l f Hurt zkoumal klášterní účty

piscinam cum parte Monachi (40) fratris sui,
Item ager magnus dictus Kreuczimgraben
cum prato et salicibus, Item retro curiam
ager unus, Item retro Molendinum unus
ager in monticulo, Item unus ager circa
pontem longum et alij agri parvi dicti Longiluzz versus Huswicz, Item in agricultura
Chunetlini Sartoris ante portám letorum
per nos empta et racionabilier comparata
continet agros infrascriptos, přímo agrum
dictum Silt ante portám letorum, Item agri
dicti Stoss penes Zabirdovicz in semita, Item
una prayta penes Wolfsperg dicta Steimt,
Item una penes Panoviam dicta Renne,
Item prayta penes viam Zabirdovicz, Item
prayta dicta Steinhower, qui omnes antefati
agri simul continentur in curia una in Kunsfeld antedicta et coluntur in invicem pro
tribus araturis, Item in villa Zebetin duos
incolas censuales, Item tres vineas unam retro
Castrum Spilberg secundam sub castro Spilberg terciam in Neusedlicz (41). Item villam
Wrzessovicz cum cappella sancti Clementis et
Ramsperg villam cum suis pertinencijs universis
ac sihis donacione irrevocabili inter vivos
damus, appropriamus, et eidem Monasterio
unimus, invisceramus, incorporamus, et adiungimus perpetuis temporibus affuturis, reservatis nichilominus nobis, heredibus et
Successoribus nostris tantum Marchionibus
Moravie qui pro tempore fuerint Berna regali
necnon appellacionibus, que ob defectum
iusticie facte fuerint, quarum cognicio et
ultimata decisio non ad iusticiarios Principatus nostre Marchie (42), sed immediate
ad nostram cameram pertinebunt et specialiter Iure et dominio patronali defensionis
et tuicionis dictorum bonorum supra expressatorum, ut sub nostra et heredum et Successorum dumtaxat March iorum Moravie
proteccione felici uberioribus pace gaudeant
et quiete.

Volumus eciam, quod prior, fratres et Conventus Monastery antedicti, qui nunc sunt

a zjistil, že ještě za opata Řehoře Jana Mendla
("[• 1884) se žilo v klášteře skromně. Teprve
po něm se z klášterních polí stal městský
stavební pozemek, závratně drahý, a klášter
se stal nesmírně bohatý. Ale podle stávajících tehdejších státních zákonů nemohl se
svým bohatstvím nakládat libovolně. Zmínka o Husovicích dokazuje, že toto pojmenováni nevzniklo ve vztahu k M. Janu Husovi.
Neboť listina byla psána, když M. Jan Hus
měl asi 3 roky.)

- dále vesnici Vřesovke s kaplí svatého Klimenta a ves Ramsperk se vším, co k nim patří
a s veškerými lesy. (Podtrhuji já.)
Toto všechno tomuto klášteru darujeme
darováním nezrušitelným, neodvolatelným
mezi živými. Přivlastňujeme mu to, s ním
to sjednocujeme, do něho to včleňujeme,
k němu přivtělujeme a připojujeme pro
všechny budoucí časy. Avšak pro nás a pro
naše dědice a nástupce, ovšem jen moravské
markrabí, jak svým časem budou, vyhrazujeme královské daně a soudní odvolání,
jež budou učiněna proti porušení spravedlnosti. Jejich prošetření a konečný rozsudek
nebude příslušet soudcům naší markraběcí
správy, nýbrž přímo naší soudní síni. A to
především z práva a z vlastnictví patronátního, pro které jsme povinni bránit a chránit
vyjmenované majetky, aby se pod blahodárnou záštitou naší i našich dědiců a nástupců, ovšem jen moravských markrabí,
těšily z hojnějšího pokoje a klidu.
Chceme také, aby převor, bratří a konvent řečeného kláštera, jak jsou nyní a jak

(40) C D M má: » Morachi «.
(41) C D M má: » Seusedlicz «.
(42) C D M má: » principalis nostri Marchionalis«.
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et pro tempore fuerint, prefata bona et eorum
pertinencias ven dere, donate, permutare,
obliga re, altcrare et alienare non possint,
valeant aut debeant quovis lure, ingenio,
facto seu colore quesito absque nostro, heredum et Successorum nostrorum, Marchionum Moravie, favore Consensu et licencia
special!, Inhibentcs igitur universis et singulis
subditis et fidelibus nostris, cuiuscunque o f ficij, gradus, dignitatis, Nobilitatis seu condicionis existant, presentibus et futuris, ne
adversus presentis nostre donacionis, appropriacionis, unicionis, invisceracionis, incorporacionis, adiunccionis, derogacionis et penarum adieccionis indultum quidpiam adtemperare (43) presumant sub pena quadraginta marcarum auri purissirni, quam ab eo
vel ab eis, qui contra fccerit aut fecerint,
toties quocies contra factum fuerit, irrcmissibiliter exigi volumus, et earum medietatem
nostre Marchionali Camere, rcsiduam vero
partem usibus dicti Monastery applicari (44),
Rogantcs eciam wenerabilem in Christo
Patrem dominum Ioannem dyocesanum
Olomuccnscm expiscopum, C o m p a t r e m et
amicum nostrum Carissimum, quatcnus nostro antcdicto testamente vel donacioni r necnon omnibus et singulis ab eisdem dependentibus emergentibus seu connexis rite consenciens villain (45) prefatam cum suis pertineneijs et alia cetcra bona, que superius omnia
suis expressata sunt vocabulis, sub omni
m o d o et forma Ecclesiastice velit submittere
libertati et auctoritate sua decernere quod
redditus et proventus ex nunc in antea, dum
et quociens neccssitas illud exegerit, per censuram Ecclcsiasticam exigi valent et requiri,
Presencium sub appenso Maiori nostro Sigillo testimonio litcrarum.

s v ý m časem budou, uvedené m a j e t k y s tím f
c o k nim patří, nemohli, nesměli n e b o nebyli
povinni prodat, darovat, v y m ě n i t , zatížit
břemeny, dát do zástavy, přepustit d o cizích
rukou, a to z jakéhokoli právního důvodu,
pro j a k ý k o l i cíl, v l i v e m j a k é k o l i skutečnosti,
p o d žádnou záminkou - bez zvláštního přání,
souhlasu a dovolení našeho i našich dědiců
a nástupců, moravských markrabí.
Ukládáme proto všem našim jednotliv ý m poddaným a v ě r n ý m , ať mají j a k ý k o l i
úřad, hodnost a důstojenství, stupeň šlechtictví či společenské postavení, a to p ř í t o m n ý m
i budoucím, aby se neopovažovali cokoli
podnikat proti přízni projevené tímto naším
darováním, přivlastněním, sjednocením, včleněním, přivtělením a připojením, ani proti
zavedení nového majetkového stavu zrušením předchozího vlastnictví, ani proti přip o j e n ý m trestům. K d o b y se to odvážil,
stihne h o pokuta čtyřiceti marek nejčistšího
zlata, kterou jsme rozhodnuti v y m á h a t o d
přestupníků bez v y h l í d k y na prominutí. P o lovina p o k u t y připadne naší markraběcí p o kladně a zbytek se dá k použití klášteru.
Současně prosíme ctihodného v Kristu
Otce, pana Jana, diecézního o l o m o u c k é h o
biskupa, našeho druhého otce a nejdražšího
přítele, aby právoplatně schválil tuto naši
závěť, či darování, i všechny jednotlivé věcí
na tom závislé, z toho v y p l ý v a j í c í a s tím
spojené.
A aby zmlnhwu vesnici s tímf co k ní
patří, i jiné ostatní majetky, j a k b y l y výše
všechny označeny svými n á z v y , laskavě všem i m o ž n ý m i způsoby obdařil s v o b o d o u , j a k
j e výsadou církve. A aby svou mocí rozhodl,
že b y se darované v ý n o s y a p ř í j m y od n y nějška dále směly vyžadovat a v y m á h a t u v a lením církevních trestů, k d y ž a kolikrát to
bude nutné.

(43) CDM mi: * attentare < » ťítočit, napadnout, kdežto adtemperare = měnit, přizpůsobovat- Smysl
jc v obou případech podstatnč stejný.
(44) ZD a Janetschek mají: » usibus dieto Monasterio«.
(45) Protože byla řeč o několika vsích (Sardice a Vřesovice s Ramsperkem), řekali bychom množné
řlslo: » villas prefatas «. Mluví tu Jan záměrné jenom o Vřesovidch s kaplí sv. Klimenta? A proč?
Zdá se, jako by se Janova úzkosdivá starostlivost soustřeďovala především na » vesnici Vřesovice
s kaplí sv. Klimenta a ves Ramsperk t, kdežto veliký majetek v Šardidch a v Brné se prostě na kond
shrnuje slovy: » - i jiné ostatní majetky - « .
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Damm Präge anno domini Millesimo
Tercentesimo Septuagesimo in die S. Catharine Virginis et Martyris Gloriose.

Doloženo svědectvím této listiny, s přivěšením naší větší pečetě. Dáno v Praze
roku páně tisícího třístého sedmdesátého,
v den sv. Kateřiny, slavné panny a mučednice.

Svitek sv. Kateřiny 25. listopadu bylo r. 1370 v pondělí. Markrabí
říká, že zde nejde o zakládání kláštera, neboť to učinili právoplatně již » aiias «:
jindy, v jiné době, dříve... anebo též: jinak, jiným způsobem. Bylo to dne
z. února r. 1350: * - decrevimus erigere et ex nunc erigimus Monasterium
Fratrum Heremitarum Ordinis sancti Augustini, moti devocionis aŠectu rozhodli jsme se založit, a v této z chvíli zakládáme, klášter Bratří poustevníků řádu svatého Augistina, vedeni zbožností a přátelstvím...« {46) Výraz
» alias « nacházíme i v listině generálního vikář, probošta Mikuláše: » - sicuti
nobis super hiis omnibus et singulis sollicitam inquisicionem » alias « facientibus...« (viz naši pozn. 16). V obou případech bylo toto slovo pojítkem
mezi dvěma různými skutečnostmi: a) založení brněnského kláštera plně
podle práva (rite), a závěť pro již založený klášter - b) v Mikulášově případě: zákonité svědomité vyšetření svědků stran Hory a kaple sv. Klimenta
s velmi kladným závěrem (potissime, maxime), a proto povolení založit
tam klášter. A jako máme písemný záznam o prvých dvou událostech (založení r. 1350 a závěť r. 1370), tak musil být písemný záznam (instrumentum)
také o Mikulášově vyšetřování, hlavně o výslechu svědků. Kdybychom jej
měli, přinesl by nám asi základní poučení o celé otázce. Jako místo výslechu,
a tudíž i možného uložení listin, by přicházely v úvahu Brno, Cimburk,
a fary: Koryčany, Kyjov, Bzenec. (47) Případně i blízký klášter Velehrad.
Vesnice Vřesovice leží asi 3 km od svatoklimentské hory, směrem na
Kyjov» u prastaré dálkové cesty vedoucí k Brnu. V listinách se nazývala téŽ
Břesovice nebo Březovice. Ves Ramsperk se podle Frant. Přikryla jmenovala Hořenčice, ležela nad cihelnou u Hruškovského dvora, a zanikla
v husitských bouřích. Přitom se Přikryl odvolává na Volného (Kraj Přerovský, str. 83). R . Hurt myslí, že sem přišli němečtí přistěhovalci, pravděpodobně ve 13. století, a dali dědině německé jméno. Zanikli však, a pozemky
splynuly s katastrem sousedních vsí, hlavně Vřesovic. (48)
(46)

C D M , 8. svazek (X350-1355), Brno 1874, str. 4-5, č. 7. - V i z také Kx. JANETSCHBK, Das.
Augustiner-Eremitenstift...
(uv. pr.), str. 7.
{ 4 7 ) Viz » Tajemství hory sv. Klimenta *, 1963, str. 265 (» sousední farnosti«), rukopis J. Veselého. - Tamtéž, str. 214, viz zápis o výslechu svřdků o upálení velehradského opata Jana s bratřími dne 12. ledna
1421, a o přepadeni Poleíovic (»instrumentum publicum «}. Také ještě r. 1661 se zápis o volbě p ř o
vora u sv. Tomáše v Brně nazývá » praesens publicum instrumentum « (Liber Memorabillum 6 1 - 6 5 ,
archiv Augustiniánů, fasdc. 41, I, č. 1. Uvádí J. V. KUČHBA, víz jeho uv. pr. v naíí poznámce 57,
jeho příloha í. 1.
(48) FR. PÄIKKYL, uv. pr. (1890), str. 61 a 66. - R U D . HUHT, UV. pr., str. 64.
BRANDL,
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Darování majetku závětí z r. 1370 je zaznamenáno také ve sbírce listin
zvané » Liber magnus et novissimus - Kniha velká a nejnovější «, do které
r. 1745 dal shromáždit a svázat důležité doklady první infulovaný opat kláštera u sv. Tomáše M . Pertscher. Na straně 4-6, v oddíle zvaném » Aimales
monasterii eremitarum sancti Augustini«, Saeculum XIV. § 27 - česky:
Letopisy kláštera poustevníků sv. Augustina, ze 14. století, tam četl Přikryl
Janovu závěť o darování Vřesovic a Hořenčic (Ramsperka). Na str. 7-8
tamtéž je listina, jíž olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimi potvrdil platnost Janovy závěti a veškerého darování v den před svátkem sv. Víta (— 14.
června) 13 71 v Modřicích. A podrobil darované statky církevnímu, kanonickému právu, aby odmítání poplatků mohlo být stíháno i církevními
tresty (CDM, 10. sv. str. 150). O darování mluví též Hyacint Czupa O S A
ve spisu » Gemma Moraviae «, str. 307 (j" 1742).
Letopisy dodávají:
» U t autem haec donatio inturbata m a neat, inhibuit districte Serenissimus fundator
universis et singulis subditis et fidelibus suis,
ne adversus talis suae donationis indultum,
quidquam attentare praesumant, sub poena
40 marcarum auri purissimi, medietatem a
suae camerae, reliquum usibus buiusce m o nasterii applicandarum. « (Tamtéž, J 27).

» A b y však toto darování zůstalo bezpečné, přísně uložil nejjasnější zakladatel
všem s v ý m j e d n o t l i v ý m p o d d a n ý m a v ě r n ý m , aby se neopovažovali cokoli podnikat
proti tomuto j e h o darování, a to p o d
p o k u t o u čtyřiceti hřiven nejčistŠího zlata.
Polovina z toho měla připadnout j e h o p o kladně, kdežto ostatek se m ě l použít pro
potřeby kláštera. «

Jan ve své závěti říká, že daruje » vesnici Vřesovice s kaplí sv. Klimenta ... «, kdežto my bychom čekali spíše, že řekne: » kapli sv. Klimenta s vesnicí
Vřesovicemi«. Podle Jana by Vřesovice byly hlavní a vypadalo by to pak,
jako by kaple ležela na území Vřesovic a tedy patřila do téže farnosti jako
Vřesovice. Listiny č. 1-2-3 však tvrdí, že kaple nepatří do žádné farnosti.
Různost vyjadřování vyplývá z toho, že závěť vypočítává prostě majetek,
a proto na prvém místě uvádí dvory a statky.
Biskup Jan Očko ve svém schválení závěti ze dne 14. června 13 71 projevil přání, aby mnozí další následovali markrabího Jana a pomáhali klášteru.
A skutečně, ještě téhož roku 13 71 dává Petr Höcht z Rosic svatoklimentské
hoře i svůj dvůr ve Vřesovicích u Kyjova, s lesy a se vším ostatním. (49)
Vřesovice byly nejbližší a největší hospodářskou oporou sVatoklimentských
augustiniánů, i když jim asi patřil nějaký majetek ještě v blízkých vsích,
a snad i Sardice. Doslovné znění Petrova darování mi nebylo možné si opatřit.

(49) Cuda olomuc. Lib.
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II,

200. - Viz JANETSCHEK,

UV.

pr., str. 27. - CDM, sv. 10, č. 125, str. 155-6.

5. Zpovědní pravomoc od biskupa Jana Mraze
Olomoucký biskup Jan Mráz uděluje běžnou, obecnou zpovědní pravomoc
členům augustiniánských klášterů na Moravě, uvedeným jednotlivě jménem, a mezi
nimi i bratru Matyášovi (Matějovi) z hory sv. Klimenta, 4.7,1400 (50)

Původní pergamenová listina byla v archivu kláštera sv. Tomáše v Brně,
sign. 44/8a. Biskupská pečeť je červená a má porušený nápis (legendu). Na
rubu je soudobá poznámka z tehdejší doby: Littera presentacionis fratrum
ad audiendas confessiones, česky; záznam o navržení bratrů pro udílení
zpovědní pravomoci. Také tento doklad, podobně jako listinu probošta
Mikuláše, našel dr. Rud. Hurt. Nyní je ve státním archivu v Brně.
Johannes, dei et apostolice sedis gracia
episcopus olomucensis, universis et singulis,
ad quos presentes pervenerint, salutem in D o mino sempitemam. Quoniam religiosi fratres
infrascripti, prirno de conventu brunensis
ordinis fratrum heremitaruni sancti Augustini
in fundacione domini marchionis frater
Johannes, fr. Arnestus lector, fr. Petrus lector,
fr. Mathias predicator, fr. Michael, fr. Nicolaus Canonicus, fr. Nicolaus Kartuss, item
fr. Mathias... sancti Clementis, (51) item
de conventu chrumpnensi ordinis predicti,
fr. Joannes dictus Dyrynholcz, prior, fr. Petrus, fr. Martinus, fr. Nicolaus de Wolframicz, fr. Paulus, item de conventu g e w y censi fr. Albertus prior, fr. Philippus, fr. Petrus Pfleger, item de Corona eiusdem ordinis
fr. Petrus prior, fr. Hanco, fr. Christannus, (52) nobis iuxta sacrorum canonum
instituta legitime presentati, et (de) ydoneitate ipsorum per rcligiosum virum, fratrem
Johannem, dictum Prepositum, priorem dicti
conventus brunensis ordinis antedicti nobis
sit facta plena fides, Idcirco auctoritate nostra
ordinaria dictis fratribus nobis presentatis daraus et concedimus meram et liberam auctoritatem confessiones audiendi et absolvendi
in casibus dumtaxat communibus.

Jan, z milosti Boha a apoštolského stolce
olomoucký biskup, (přeje) věčnou spásu
v Pánu všem těm, k nimž se dostane tato
listina.
Podle ustanovení posvátných právních
předpisů nám byli zákonité navrženi (ke
zplnomocnění pro zpovídání) tito vyjmenovaní řeholní bratři:
- za prvé, z konventu brněnského řádu
bratří poustevníků sv. Augustina, založeného
panem markrabím, bratr Jan, br. Arnošt
lektor, br. Petr lektor, br. Matyáš kazatel,
br. Michael, br. Mikuláš kanovník, br. M i kuláš Kartuss; dále br. Matyeíš {z hory)
sv. Klimenta; dále z krumlovského konventu
řečeného řádu br. Jan zvaný Dyrynholcz
převor, br. Petr. br. Martin, br. Mikuláš
z Olbramovic, br. Pavel; dále z jevíčského
konventu br. Albert převor, br. Filip, br, Petr
Pfleger; dále z konventu zvaného Koruna
(Panny Marie) téhož řádu br. Petr převor,
br. Hanko (Hanek?), br. Křišťan.
O jejich způsobilosti nám předložil plně
přesvědčující doklady řeholní bratr Jan, zvaný probošt, jenž je převorem konventu
brněnského uvedeného řádu.
Proto svou řádnou (biskupskou) pravomocí dáváme a udělujeme vyjmenovaným

(50) R U D O L F H U R T , Svatý Kliment u Osvltiman (UV. pr.), str- 86-87.
(51) Mezi slovy Mathias a sancti, v místě vyznačeném tečkami, je na pergamenové listině nečitelně rozmazané slovo. V další listině, z r. 1401, je při uvádění jmen psáno: - Simon de monte sancti Clementis ... Šimon z hory sv. Klimenta ... Proto rozmazané misto i zde čteme: - br. Matyál z HORY sv
Klimenta. Na horu sv. Klimenta zařazuje Matyáše i Janetschek (Das Augustíner-Eremitenslift... str. 44).
Možná, že když on psal, r. 1890, tam bylo ještě čitelně »de monte«.
(52) Janetschek (uv. pr. str. 44) četl a uveřejnil: Christianus. Avšak jméno Christannus, Chrátan, KřiSťan
je běžné v tehdejších zápisech, jak je vidět v » Zápisech úmrtí. «
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Mandamus eciam et precipimus universis
et singulis ecclesiarum rectoribus et ipsorum
vices gerentibus per et infra diocesem nostram
olomucensem constitutis, quatinus ipsos seu
alteram, dum aliquocies ad loca et plebes vobis comissas pervenerint, caritativis tractetis
affectibus, admittantur (ad) eosdem (53), in
audiendis confessionibus christifidelium, impedimentis quibuslibet procul motis, et iuxta
statuta domini Arnesti felicis memorie ipsos
fratres vestris in sermonibus fideliter promovere. In quorum testimonium sigillum
nostrum de certa nostra sciencia presentibus
est appensum.
Datum Brunne dominica ante Epiphaniam Domini, anno Domini millesimo quadragesimo.

6. Další
Dne

1 7 . února 1 4 0 1 v Melicích

moc slyšet zpověd
zeny jemu.

a dát rozhřešení

Pravomoc

nimi také Šimonovi

se uděluje
a Ambrožovi

bratřím, jak nám byli navrženi, opravdovou
a svobodnou pravomoc zpovídat a rozhřešovat, ale ovšem jenom v případech, vymezených obecně platným právem.
Ukládáme také a přikazujeme všem jednotlivým duchovním správcům kostelů a jejich zástupcům, ustanoveným pro naši olomouckou diecézi a v jejích hranicích, abyste
s nimi i s každým druhým jednali laskavě
a přátelsky v Pánu, až někdy přijdou do míst
a k lidem, vám svěřeným. Připusťte je, aby
zpovídali věřící, a ani zdaleka jim nedělejte
žádné překážky. Ano, podle ustanovení pana
(arcibiskupa) Arnošta (z Pardubic) šťastné paměti, doporučujte bratry věrně ve svých
promluvách.
Na potvrzení toho, co je zde napsáno,
je k této listině s naším plným vědomím
přivěšena naše pečeť.
Dáno v Brně v neděli před Zjevením
Páně, roku Páně tisícího čtyřstého ( = 4. ledna
1400).

zpovědní

pravomoc

uděluje

olomoucký

ve všech případech,
členům

kláštera

z hory sv.

biskup Jan Mráz

pravo-

mimo ty, které jsou

vyhra-

u sv.

Tomáše

v Brně,

a

mezi

Klimenta.

Původní pergamenová latinsky psaná listina byla v archivu sv. Tomáše v Brně, sign. 44/8, b. Má biskupskou červenou pečeť a na rubu je tehdejší soudobá poznámka: » Littera admissionis fratrum ad audiendas confessiones
per dominum dyocesanum, pro tunc exulem Olomucensem - zápis o připuštění bratří ke zpovídaní panem diecésním (biskupem), v té době vyhnancem olomouckým«. Nyní je listina ve státním archivu v Brně.
Johannes, dei gracia episcopus olomucensis
universis et singulis Christi fidelibus, ad qiios
presentes pervenerint, salutem in Domino
sempiternam, Quia religiosi viri fratres ordinis sancti Augustini heremitarum professi
novi monasterii sancti Thome in preurbio

Jan, z milosti Boha olomoucký biskup,
(přeje) věčnou spásu v Pánu všem jednotliv ý m věrným křesťanům, k nimž dojde tato
listina.
Od ctihodného muže pana Jana, zvaného probošt, který je převorem vzpomenu-

(53) C e l é místo j e nečitelné, nebo aspoň těžko srozumitelné. Hurt j e přepsal takto: » - admittentur eosd e m in audiendis confessionum Christifidelium impedimentis quibuslibet procul m o t i s . . . « T o se
však nedá dobře přeložit.
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bruncnsi, videlicet Martinus lector, Nicolaus
procurator, Thomas subsacristanus, Stephanus, Symon de monte sancti Clementis, Ambrosius AUet, per honorabilem virum dominum Johannem, dictum prepositum, m e m o rati monasterii priorem, iuxta constituciones
sancte memorie Bonifacii, pape noni, est
nobis pro audiendis confessionibus legitime
presentatus, mandamus igitur universis et
singulis plebanis, viceplebanis ecclesiarum et
capellarum rectoribus per civitatem et d y o cesem olomucensem constitutis, ad quos presentes pervenerínt, quatinus predictos fratres
in audiendis Christi fidel i urn confessionibus
non impediant quoquo modo, sed eos pocius
studiosis exhortacionibus studeant fideliter
promovere, nec confessos eis a communione
repellant, nullam tarnen dictos fratres in casibus nobis a iure reservatis auctoritatem dicimus obtinere. Datum Melicz anno D o m i n i
millesimo C C C C I a die X V I I a mensis februarii.

tého kláštera, byli nám podle směrnic papeže Bonifáce IX. svaté paměti navrženi zákonitou cestou, jako způsobilí ke zpovídání,
tito bratří z řádu poustevníků sv. Augustina,
kteří právě učinili řeholní sliby v klášteře
sv. Tomáše na brněnském předměstí. (54)
- Martin lektor, Mikuláš sakristán, M i kuláš hospodář, Tomáš podsakristán, a Štěpán, Simon z hory svatého Klimenta a Ambrož
Allet.
Proto ukládáme všem jednotlivým plebánům a místoplebánům, duchovním správcům kostelů a kaplí, j a k v městě Olomousi,
tak v olomoucké diccési, ke kterým se dostane tato listina, aby uvedeným bratřím
nedělali naprosto žádným způsobem překážky, až k nim přijdou zpovídat věřící
křesťanský lid.
Naopak, ať se j e spíše snaží věmč doporučovat promluvami nakloněnými bratrům,
a ať nezahánějí od stolu Páně ty, kdo se u nich
budou zpovídat.
Přitom však prohlašujeme, že řečení bratří
nemají naprosto žádnou zpovědní pravomoc
pro případy, které vyhrazuje církevní právo
výlučně nám.
Dáno v Melicích roku Páně tisícího
čtyřstého prvého dne 17. února.

Listina je vystavena v Melicích a poznámka na rubu označuje biskupa
jako »olomouckého vyhnance«. Biskup Jan X. Mráz byl synem zemana
ze Skočic u Klatov. V cizině získal doktorát práv a světový rozhled. R . 1390
se stal proboštem křížovníků na Zderaze, r. 1392 biskupem lebušským a od
r. 1397 do 1403 byl biskupem v Olomouci. Měl veliké diplomatické zásluhy
jako člen korunní rady. V Olomouci nalezl biskupské statky zpustošeny
nehodným synem markrabího Jana, Prokopem. Vystoupil rázně proti Prokopově bratrovražedné zvůli a musil před ním i prchat. A tak prodléval
jako štvanec v Melicích u Vyškova na Moravě (55)
(54) T a k m ů ž e m e přeložit t o t o souvětí, k d y ž v ý t a z » n o v i « spojíme se s l o v e m » professi «. Pak totiž m á m e : » professi n o v i « = kteří právě učinili řeholní sliby. A v š a k j e m o ž n é , spojit r o v n ě ž t a k t o : » n o v i
monasterii« = řeholníci z n o v é h o kláštera. A pak se dá přeložit: » - tito bratří z řádu poustevníků
sv. Augustina, kteří učinili řeholní sliby v n o v é m klášteře ... « V p r v é m případě b y zde šlo o n o v o
kněze, a ti potřebovali z p o v ě d n í p r a v o m o c . Proboštství j a k o t a k o v é b y l o pověřeno sloužit mše,
kázat a zpovídat j i ž r. 1358 (listiny č. 1-2-3). Pak šlo v ž d y j e n o m o pověření j e d n o t l i v ý c h bratří.
(55) Katalog kněžstva arcidiecése olomoucké, 1949, O l o m o u c , str. 32. N ě m e c k é listiny mají Meilitz, c o ž
n á m asi zachovalo správný český tvar M e j l i c e o d mejlit, mýlit. Česká listina Jana M r á z e m á Melice,
c o ž asi zachycuje nářeěové, hanácké Mélice, Správně b y t e d y m o ž n á m ě l o b ý t M ý l i c e .
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Ctihodný muž bratr Jan, zvaný též probošt, byl Rakušan Jan z Retzu,
jenž byl převorem v letech 1398-1408. Mistr bohovědy, universitní profesor,
provincial Bavorska (» Provincíam admirabili cuniulavit honoře - pro provincii nahromadil úžasnou čest«, Cod. 8423, 288), a převor u sv. Tomáše.
Za nčho vyvrcholil v Brně odpor světských kněží proti žebravým řádům,
tak např. kanovník Smerbeck odmítal podávat Tělo Páně věřícím, kteří
se zpovídali dominikánům, minoritům nebo augistiniánům. Podle Hyarinta
Czuppy O S A , vykonával Jan Retz spolu s bratrem Matyášem duchovní
správu u kaple sv. Klimenta. (56) Není vyloučeno, že tam byl představeným, proboštem, a proto mu pak zůstalo přízvisko » probošt
Je-li spojení slov »professi noví« správné, pak by listina udávala jména
bratří, kteří právě skončili studia a začínali veřejnou činnost, nebo byli přeloženi do domů, kde dosud neměli zpovědní pravomoc, anebo konečně přišli
z ciziny. Je vidět, že brněnský klášter měl ústřední postavení.
Namátkový obsah obou listin (1400 a 1401) podal sice r. 1898 už Janetschek, ale v plném znění je přepsal z originálu teprve dr. R u d . Hurt. (57)
Pokud jde o tituly u jmen: » lector « — plně » sacrae theologiae lector «,
doslova: předčítač, přednášeč posvátné bohovědy. Je to řádová hodnost
vysokoškolského profesora theologie na řádových školách, která jediná opravňovala na nich přednášet. Pro mimořádové školy byl titul » doctor« nebo
»mistr «. Dnes toto slovo utkvělo pro jeden stupeň universitní profesury.
» Praedicator « značí kazatele z povolání. Někde, jako např. u dominikánů,
vrcholila tato hodnost názvem » praedicator generalis « - kazatel pro všechny
stavy a obory, a měla velké výsady. » Sacristanus « j e vedoucí sakristie (určování mší, příprava rouch atd.), a subsaeristanus je jeho pomocník. » Procurator « je vedoucí klášterního hospodaření (ekonom).
R . 1041 dal Bonifác IX. možnost získat v Brně u sv. Tomáše nové
odpustky. Není vyloučeno, že se daly rozšířit i na svatoklimentskou horu,
což by znamenalo nutnost rozmnožit tam zpovědníky, neboť by tím vzrostl
jistě počet poutníků. Snad proto je jedním ze jmenovaných zpovědníků
i slavný kazatel br. Amrož Allet. V listině z r. 1400 se píše, že jde o bratry
» de conventu brunensis ordinis « - z konventu brněnského řádu. Není-li to
chyba místo » de conventu brunensi ordinis« - z brněnského konventu...
potom by se zde asi zdůrazňovalo, že moravští augustiniáni, soustředění
Das Augustiner-Eremitenstift...
str. 40-46. - H Y A C I N T
maturgii Brunensis, Brno 1736 (uvádí ÍLHHOŘ VOLNÝ, Markgrafschaß

( 5 6 ) JANETSCHEK,

kraj, Urno 1838, str. 178).
(57) J A N irrst :H nit, UV. pr., str. 44.

Gemma Moravtae
ThauMähren ... 4. svazek, Hradišťský

CZUPPA,

- H U R T , Svatý
Kliment...,
uv. pr., str. 86-8. - N a originály listin se
odvolává take' dr Vojtřch Josef Kučera O E S A, »Tři kapitoly z dřjin kláštera augustiniánů v Brně, «
Brno 1 9 3 9 , str. 49 (rukopis). A mluví o nich i H A U R A J E R O N Ý M O ES A , Historie
in annates
monasterii
Brmieirsis

alionimtjue

vicariaiut

Mora

viae

incorporatorum

conventuum

Ordinis

Eremitarum

S.

P.

stini, 70 (MS, v augustiniánském archivu Staré Brno, fasc. 41, L č. 4). Haura zemřel r. 1750.
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Augu-

kolem brněnského ústředí, tvoří jakoby zvláštní řád. Tato určitá odlišenost
trvala skutečně do poslední doby,

7 . Kupní

smlouva

se Šemíkem

z

Labut

Zbožní poutníci přinášeli na svatoklimentskou horu asi nejenom své
viny do zpovědnic, ale i dary a almužny. Ty však ani spolu s hospodářstvím
kolem svatyně (listina 1-3) nestačily na výživu klášterní rodiny a na výstavbu
a údržbu budov. Proto jim markrabí Jan daruje vesnici Vřesovice, kde
augustiniánům patřil dvůr, zahrada, lesy a rybníky - a dále dvě třetiny dědinky Hořenčic (Ramšperka). Zbývající třetina měnila často svého vlastníka:
Vaněk z Boskovic a Černé Hory ji r. 1391 převedl na Jindřicha ze Zástřizlí,
a ten ji r. 1398 vložil do zemských desek na Šemíka z Újezda a z Labut. (58)
Markrabí Jošt, syn a nástupce Janův, dával Cimburk do zástavy různým pánům, z nichž někteří byli už zaměřeni proticírkevně, a proto se augustiniáni musili starat sami o krytí provozu na svatoklimentské hoře. Asi z toho
důvodu se snaží o získání zbylé třetiny Hořenčic od Šemíka z Újezda. Zápis
0 prodeji je ze dne 13. května 1414, cena 7 hřiven grošů. Šemík potvrdil
1 příjem ceny, avšak k zanesení prodeje do zemských desek nedošlo ani za
Semíkova života, ani po jeho smrti (kolem r. 1420). Vdova po Šemíkovi,
Anna z Labut, naopak tvrdila, že prodaná třetina byla jejím věnem, a vymáhala ji soudně zpět (r. 1438 a 1447). Soudy trvaly několik roků, nakonec
Anna vyhrála, ale již r. 1464 prodává vysouzenou třetinu Jindřichovi z Dobrčic. (59)
Semíkova
s jeho

bratřími,

poznámka

kupní
coz

listina

uvádí

dokazuje

(indorsát):

» Littera

výslovně

probošta

na hoře klášterní
super Ramsperg

Petra

obec. Na

od svatého
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listiny je
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- zápis

Klimenta
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o
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« Listina je česká a je vřazena do sbírky »Liber magnus
et novissimus «, str. 140, sign 7/13. Tiskem ji vydal dvakrát Frant. Přikryl
podle originálu (60), a oboje znění je v podstatě stejné. Druhé (z r. 1930)
je pouze poněkud přiblíženo dnešní češtině. Listina zní takto:
šperku

u sv. Klimenta.

»Já Šimon K o m i k z Újezda, odjinud z Labut, vyznávám tímto listem přede všemi
obecně, kdož jej uzří, anebo ctúce slyšeti budu, že svým dobrým rozmyslem a svých přátel
radou a pro mé dobré prodal jsem a postoupil nábožným v Boži kněžím, knězi Janovi, převorovi a všemu konventu kláštera brněnského od sv. T o m y a knězi Petrovi proboštovi od sva(58) Z D O , V I 139, a Z D O , VI 763. - HURT, UV. pr., str. 64-66.
(59) VINCENC BRANDL, Libri citationum et sententiarum, HI 557. - T a m t é ž , III 613, 640. - Tamtéž, III 501,
613. -

ZDO,

XI

200. -

HURT, str.

66.

(60) Svatý Kliment u Osvctiman, 1890, str. 62-4. - Si'. Kliment u Osvétiman, 1930 (2. vydání), str. 15-16.
- HUKT, str. 68 (indorsát). - Č e s k ý originál j e ve sbírce: J. RADIMSKÝ, Augustiniáni v Brně, Státní
archiv v Brně (rukopis), značka E 4, č. 100. V i z naši poznámku 6.
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tého Klimenta s jeho bratřimi (61) i jich potomkům, kteří by kdy u svatého Klimenta byli tu na hřebicech (62) pravú listinu Hořenčic (Ramsperka) za sedm grošů dobrých stříbrných peněz
rázu pražského a z cista pravého moravského, za každou hřivnu čtyři a šedesát grošů počítajíc, ježto my již ty peníze úplně jsou dostali a zaplatili, a penězi dobrými odčetli, aby oni
milí drželi a svobodně požívali ku pravému dědictví se všemi úplně právy, s užitky i požitky i se všemi věcmi, kterýmiž by koliv jmény jmenovány mohly býti, což k tej třetině
z vrchu psané přísluší, jakož jsem já sám to držiel až dosavád, sobě tu nic ani svým erbům
na tej třetině z vrchu psanej nezachovávaje, žádného práva ani vlastnictví, ani panství, protože já napřed psaný Komik Jan z Újezda, syn Šimona Komika napřed psaného, Heršt z Popovic, Sobin ze Zborovic, Vítězslav z Vedirád (63) správce svým a zaň Komika (Šimona)
napřed psaného, všechny dobrú a čistú naší vírů s polny rukú nerozdílnú slibujeme z vrchu
psanou třetinu na prvém panském sjemu nebo konečně na druhém; když dsky zemské v Olomúci otevřené budú napředpsaným knězům v dsky zemské vložiti, a sobě i svým erbům
vyložiti (64) i tomu každému, až by to zboží zvrchu psané kdo v dskách měl, tak jakož jest
právo země Moravské a obecním během (65), takto slibujem tu třetinu Hořenčic (Ramsperka) zvrchu psanú, ty leta plná správovati, kterýmž by kolvěk právem nařekl světským,
židovským, neboli duchovním od židův i od křesťan, od světských i duchovních tolikrát,
kolikrát jim potřeba bylo na nás napomenúti právem a obyčejem zemským a obecním během,
pakli bychom toho neučinili, jehož toho Bůh nedej, tehdá my hned dva z nás správci zvrchu
psaných, kteří kolvěk napomenutí budem od kněží nadpředepsaných, my hned ta dva jedny
na druhy neukazujíce, každý s jedním pacholkem a dvěma koňma do města, do Hradiště (66),
do domu jednoho hospodáře, kteréhož nám kněží zvrchu psaní ukáží v pravé a obyčejné
máme, a slibujem v ležení vjeti a všeci abeze mi by v tom ležení čtrnáct dní, zie bychom
tej třetiny své napředpsaný kněžím zvrchu psaným ve dsky nevložili a nebo nespravili, tak
jakož se napřed píše, tehdá opět dva z nás správci s vrchu psaných beze všecky omluvy v též
ležení a k témuž hospodáři ku prvejma dvěma krákoma máme a slibujeme a dlužni budem
věci tiem vsiem obyčejem i právem poviny dva a tak až do posledních v tom ležení máme
ležeti dotud, dokudž ta třetina z vrchu psaná z jejim plným příslušenstvím spravena a osvobozena nebude, z toho ležení žádným právem, aniž kterým obyčejem nemáme vyjeti tak
dlouho, dokudž tej třetiny z vrchu psané ve dsky zemské nevložíme, nebo nespravíme tak
úplně a docela, jakž jest napřed psáno, také dokudž kupujícím z vrchu psaným za všechny
škody, lešti neučiníme, kteréž by oni skrze naše nespravení jakžkoli vzali, ježto by dobrým
svědomím bez přísah a bez věrování ukázati mohli, tomu všemu na svědomí a na lepší jistotu
své jsme pečeti tomuto listu přivěsili, jenž jest dán v tú neděli před Božím vstoupení let od
narození Syna Božího tisíc čtyřista čtrnáctého.«

Kněz Jan, převor, jemuž Šemík prodává třetinu Hořenčic-Ramsperka,
byl brněnský převor Jan z Koruny, zvaný tak proto, že byl předtím představeným v klášteře »Koruna Panny Mariae« v Krasíkově u Moravské
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
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Druhé vydání (1930) má: » - a j e h o bratřím«.
»na hřebicech«, tj. staročesky »na Chřibech«, ve Chřibských horách.
Druhé v y d . (1930) má » z Vedinád «.
2. vydání má » uložiti «.
Druhé vydání má » obecném během «.
Dnešní Uherské Hradiště: bylo založeno r. 1257 moravským markrabím Přemyslem Otakarem II.
na moravním ostrově u Starého Města j a k o královská hrazená pevnost proti U h r ů m (Kumánům),
a dostalo název » N o v ý Velehrad «. M ě l o obnovit slávu Starého Velehradu Rostislavova, ale brzy
převládl název »Hradiště«, jednak pro mohutnost opevnění,jednak že lid asi nechtěl starou posvátnou
velehradskou minulost vázat na nové. civilní ústředí.

Třebové (založen r. 1267). Za něho zemřel markrabí Jošt 1. října 1411 »druhý zakladatel kláštera« - a byl pochován před hlavním oltářem u sv.
Tomáše. Vedle dobročinnosti proslul také učenstí, mistr Jan Hus prý pro
něho překládal do češtiny Wikliffovy spisy. (67) Po Joštově smrti se převor
Jan z Koruny obracel přímo na římského císaře a českého krále Václava,
u něhož našel plné pochopení a podporu. Spolu s proboštem Petrem a ostatními
bratry na svatoklimentské
hoře získal třetinu Hořencic;
vesnice původně patřila
klášteru celá, ale za neznámých okolností se o jednu třetinu přišlo.
Za Jana z Koruny dostoupili moravští augustiniáni ke svým vrcholům.
Kláštery v Brně, v Jevíčku, v Mor. Krumlově, v Koruně a na Hoře sv. Klimenta tvořily těsný přátelský svazek, bohatý majetek umožňoval vzdělání
na světové úrovni, a přitom se dbalo i na řeholní kázeň: tak např. převor
Čech Augustin byl nazýván » zelator disciplinae - horlitel o kázeň «, Janetschek, uv. pr. 34). Avšak Jan z Koruny zažil už také důsledky husitského
výbuchu: jednak musil hájit majetek a práva brněnského kláštera, jednak
se musil starat o uprchlíky z ostatních klášterů. Tak r. 1421 (19. dubna) byl
spálen klášter v Litomyšli, a jeho členové uprchli částečně do Jevíčka a částečně do Brna, při čemž se jim podařilo zachránit knihovnu a archiv. Poslední
převor z Litomyšle, Simon, zemřel v Brně r. 1441, a litomyšlský lektor
Petr tam zemřel r. 1445 ... Podle Janetschka bylo r. 1421 napadeno moravskými
husity také svatoklimentské
probostství,
a už se nevzpamatovalo
... Roku 1422
byl spálen klášter Koruna Panny Marie, a kdo z mnichů neunikl, byl upálen ... V Jevíčku se objevili husité r. 1423, a jevíčští bratři spolu se zbylými
z Koruny uprchli do Brna... Koncem r. 1424 našli v Brně útočiště i bratři
z Krumlova... Avšak také na samo Brno dolehlo obležení r. 1428. Sv. Tomáš, položený mimo městské hradby, při tom podle » Letopisů « - immensa
pertulit damna, vix non annihilatum est: nesmírné utrpěl škody, a tak tak
že nebyl zničen «.
Pamětní kniha (Liber memor. f. 11-12) praví, že představení musili
být nuceni ke svým úřadům a po krátké době se vzdávali, protože byli bezmocní a žebráci - » quia impotentes et inopes erant«. (Jan. 102) Ještě roku
1498 čteme: » W Brnie Vtery przed sw. Waczlava przeness. 1498... zie
pro weliku záhubu a mnohé opussczenye nasseho klasstera, ktere gsme trpieli
a trpyme od ukrutných neprzatel a protiwnokuow wiry krzestanske, kterzi
zbozie nasseho klasstera zahubili a spálili a nemohuocze toho zahubenie
a spalenie oprawiti a opatrziti pro nassi nuozi a chudobu... prodáwame
nasse a nasseho dwora poziar ( = spáleniště) a sedlisscze na Ssytie przed
miestem Brnem s swobodstwim.« (Jan. 101)
(67)

PEZ,

Thesaurus anecdotorum, III,

str. 48 (47-52, 56-65).

2. Th. 527. Uvádí

JANETSCHEK,

Das

Augustiner-Eremitenstift...,

419

Avšak i v těchto poměrech jakási síla žene k úsilí o dvojí vzestup. Z mravního hlediska tu jsou vlny snah o návrat k přísné kázni: za převora Vavřince
Ponnafiela (1433-43) - za Ondřeje Bysmanna (1479-82) - za Matyáše Rubenganse (1482-90) a jiných. Objevují se pokusy obnovit zničené domy:
Jevíčko r. 1444 - Moravský Krumlov 1455 - Koruna P. M. 1463-66. A » Sv.
Kliment«? Podle Hurta se tamní probošt Petr r. 1437 nazývá již »probošt
vřesovský « (uv. pr. 69). A v právních dokladech ze soudů kláštera s Annou
z Labuta, vdovou po Šemíkovi, o Hořenčicích- Ramsperku se říká: » - Rannsperk villam desertam « - Ramsperk, opuštěnou, zpustlou vesnici... (r. 1464).
Ještě r. 1453-57 byl dán Ramsperk jako zástava Jindřichovi z Dobrčic
a z Tučína, ale pak neodvratně pustne a jeho území splývá většinou s Vřesovicemi. Vřesovice se udržely v přímém držení kláštera, i když byly dávány
často v zástavu. Na hoře svatého Klimenta musilo dojít ke katastrofě, po níž
se probošt odstěhoval do vřesovského dvora a nazýval se »vřesovský«.
Naposledy klášter pustil do zástavy Vřesovice spolu s pustou vsí Ramsperkem městu Kyjovu, na krytí dluhu i860 zlatých, které si klášter od města
vypůjčil. Smlouvou ze dne 5. července 1577 prodal klášter obě vesnice Kyjovu za 2.600 zlatých. (68) Hora sv. Klimenta se stala ničí.
Příčiny byly tři: husitské bouře, za nichž bylo mnoho klášterů zničeno
a mnoho řeholníků zabito - proticírkevní smýšlení lidu i šlechty, takže
klášterní majetek se nebránil, nýbrž zabíral - a konečně války česko-uherské.
Tak augustiniáni ztratili nejenom svatoklimentské proboštství, ale i » Korunu «
a Krumlov, ačkoli se všemožně snažili o návrat a obnovu života.

8 . Doznání

Jana

Bradky

o knězi

Šimonovi

Velmi důležitou zmínku o svatoklimentském proboštství má krevní
kniha města Jihlavy,
čili » Hrdelní zápisy města Jihlavy «. Rukopis se uchovává
v městském jihlavském archivu a má značku » A, IV «. Prvně jej vydal tiskem
roku 1930 Augustin Neumann OSA, (69) a Rudolf Hurt na něj upozornil
znovu r. 1948. (70) Výpověď zní takto:
Recogniscio Jana Brad(e)k sine tormento Doznání Jana Bradky bez mučení.
» Nayprve vyznal, že Křížek z K y j e v a (!) přip(r)avil Ance šafáře z Mistřína, ježto sedí
u K y j o v a , vzal od jedneho sladu (z) Meziříče a od druhého sladu druhů měřici, (bez mučení)
a ty měřici propil u toho Křižka z Kyjova. - Item také vyznal, že jeden (!) byli tři dny u sva(68) Archiv augustiniánského kláštera na Starém Brně. - HURT, str. 75-76.
(69) Nové prameny k dějinám husitství na Moravě, O l o m o u c , 1930 (Cyrilometodějská matice), str. 247-8
(215-258).
(70) Sv. Kliment, uv. pr., str. 68.
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tého Climenta, tovaryši i s Janácem a kněz Šimon s nimi od žatého Climenta, ten byl doma a tu
jsú koně chovali v studuolce pfed klášterem. - Item Václav kadeřavý a ryšavý tu je přechovával
Janče samého a Čteta (!) a potřebu jim dával. Item Václavóv syn z Coričan, ježto bydlí v
tímanech, ten dělal některaké železa jim, ale neví, kteraká; a ten kovář nosil jim píci z ohmuna (!) v fiaskách y lálhviciech. - Item Vávra z ČeloJnic krčmář také o tey zradě věděl, jakož
jměli Kužele zraditi Janáčovi a jeho tovary šiem a jměl jiní toho pomoci a leželi u něho tu
neděli před květnu nedělí a tu bylo jich XIIII; a tři prostěradla propili u Vávry, ježto vzeli
u Jany. - Item Václav z MoŠtěnice také věděl a vídal Jana z MoŠtěnice y o páně Kuželově
zradě věděl y jednal. - Item Mikeš, bratr Bradkóv z Vctchva, ježto má mnoho vřel, věděl,
že jměl zraditi Kužele Janáčovi s jeho tovaryšem a věděl o tom, y radil k tomu, aby to učinil Bradka.« (Podtrhujeme my.)

Zmínku o svatoklimentské hoře učinil Bradek (možno číst i Bradka)
při soudním výslechu v Jihlavě, a to nikoli »na mukách«, nýbrž »sine
tormento « - » bez mučení«. Jde tu o celou řadu různých výslechů, z nichž
jeden předcházející má toto časové určení; » Znamcnay, co jest seznal Hanzl
na mukách de AntndoríF, jako jej oběsili v Jemnici v pátek před svatou Lucií. «
(Neumann, uv. pr., str. 244.) Svátek sv. Lucie je 13. prosince. U zápisu o jiném
výslechu, těsně před Hanzlem, je psáno: » Doznání bez muk roku Páně 1416 «
(str. 243). U osmého zápisu po Janu Bradko vi jc nadpis: »Dále Janek vyznal
na mukách v neděli »Judica « 1416.« (str. 254). Podle toho tedy můžeme
klást výpověď Jana Bradka bezpečně do roku 1416, to jest mezi Hanzla
a Janka, a ne tudíž do r. 1417, jak myslel Hurt (uv. pr. 68). Přesný měsíc
a den výslechu se zatím nedá zjistit. V pátek před svatou Lucií byl Hanzl
už hotov s výslechy v Jihlavě a oběšen v Jemnici, takže jeho výslechy mohly
trvat počínajíc lednem 141Ó. Neděle »Judica « je pátá postní neděle, zvaná
Smrtná nebo Smrtelná. Nazývá se tak proto, že mělní modlitby v ní začínají slovy: »Judica me Deus... « - »Zjednej mi právo, BoŽe ... «. MůŽe
být posunuta nejdále do měsíce dubna. Doznání Jana Bradka o svatoklimentské
hoře

mohlo

být proto

učiněno

od ledna do dubna

1416.

Pokud jde o slovní stránku: Meziříčí je v originále psáno z My ze řiče,
v studuolce - v stolcluocze, ryšavý - arsschawy, z Coričan - z Corihan,
v Osvětimanech - v Oswietymanech, z Čeložnic - z scclusnic, z MoŠtěnice z Mostenice, Kuželově - Kuleíovie (Neumann, str. 247, pozn. f - n ) .
Velmi důležitý je zde tvar » Climent«. Roku 1401 se v latinském udělení zpovědní pravomoci říká: »... de monte sancti Clementis...« (naše
č. 6). České znění má místo » e « »i« - Kjiment, což svědčí o tom, že je moravský lid přijal prostřednictvím řečtiny, v níž se dlouhé » é « (éta) už v 9.
století četlo jako »i«. Proto Moravané říkali zásadně od počátku Klimcnt,
což se udrželo i ve 14.-15. století. Řecká výslovnost tohoto jména mohla
přijít na Moravu jedině z úst sv. Cyrila a Metoděje a jeho žáků.
» - že jeden byli tři dní u sv. Klimenta ... « znamená: » že jednou byli
tři d m . . . «
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»Stodůlka <t patřila zřejmě ke skrovnému hospodářství kolem kaple
a proboštství. Je vidět, že se tam nejen pásl dobytek, ale i obdělávalo pole,
případně svážely desátky z Vřesovic a Ramsperka. Protože tam archeologický
výzkum zatím nezjistil větší zbytky ani hospodářských, ani obytných zděných budov, zdá se, že tam byly budovy většinou ze dřeva, srubové, které
zanikly požárem téměř beze stop. Asi pět set metrů od kostela na svahu
směrem k Osvětimanům byly ještě před sedmi roky mohutné pně vinné
révy, vinoucí se kolem kmenů lesních stromů. Neupozornění lesní dělníci
ji vysekali a již nevyrostla.
Výslechy jsou psány v Jihlavě, a to bucf česky nebo německy a latinsky,
a podobně je tomu i v »Knihách lozunků znojemských «. (71) Z toho je
vidět, že ani Jihlava, ani Znojmo nebyly tehdy výlučně německé. Jestliže
tedy byly proti husitům, nebylo to jenom proto, že tam byli Němci.
Dějepisný rámec této zmínky o sv. Klimentu je velmi smutný. Prokop,
druhý syn markrabího Jana a bratr markrabího Jošta, i podle svědectví svého
bratrance císaře Zikmunda byl zloduch. {72) Rozpoutal bratrovražedné boje,
uvedl Moravu do bídy a zmatků, a byl roku 1399 vyobcován z církve (exkomunikován) s řadou pánů, kteří bezohledně těžili z úpadku rodné země
a pak se přidali k husitským bouřím. Neumann proto říká: » Mostem vedoucím od doby předhusitské k období husitskému jsou boje vedené markrabím Prokopem na Moravě. Mezi jeho četnými, Církví vyobcovanými
stoupenci, shledáváme pány, kteří později, v době husitské, zaujímali důležité postavení ve straně proticírkevní... «
» Hrdelní akta jihlavská (moravský to doplněk popravčí knihy rožmberské) potvrzují exkomunikační listinu stoupenců Prokopových, i pokud
vrhá světlo na poměry v duchovenstvu. Jestli zmíněná právě bula uvádí
jména vyobcovaných kněží, ke straně Prokopově se klonících, pak jihlavské
výslechy ukazují, jak takoví kněží podporovali tlupy opovědníku (nase
pozji. - lupičů). Takoví kněží ovšem mohli potom snadno přejít k nové
skupině náboženské.«
»I pro poměry v klášteřích lze čerpati z jihlavských akt nový, důležitý
příspěvek. Nový prvek k poznání úpadku církevního života. Tentokráte
se nám jeví ve způsobě vlivu rozháraných poměrů politických. Opovědnické
tlupy používaly totiž pevných klášterů za bezpečné útulky. Tak tomu bylo
v Zábrdovicích a na hoře sv. Klimenta u Osvětiman...« (73)
Neumann tedy chápe výpověď Jana Bradky o Šimonovi ze svatoklimentské hory jako doklad, že Šimon by] s Janáčem spolčen, a proto spolulupičem.
(71) NBUMANN, UV. pr., str. 156-213, - Městský archiv znojemský, rukopisy II, 238...
(72) C D M , svazek i j , ř. 5, str. j-ó {česky). - V i z též C D M , 13, č. 119, str. 125-Ó.
(73)
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Zdá se, že téhož názoru je i Rudolf Hurt: »... to, co o knězi Šimonovi
se dochovalo v krevní knize města Jihlavy, vrhá opravdu podivné světlo
na poměry kázně ve sboru svatoklimentských mnichů. V nich jako by se
obrážely neklidné a rozervané poměry, v nichž Morava žila od konce 14.
století vinou neustálých bojů mezi oběma markraběcími bratry a syny zakladatele našeho proboštství, Joštem a Prokopem. Podle zápisů zmíněné
krevní knihy z r. 1417 (naše pozn. - správně: 1416) náležel kněz Šimon
mezi společníky lupiče Janáče, kterému umožnil útulek u sv. Klimenta na
tři dny a jeho koním poskytl útulek ve stodůlce pod klášterem. Ovšem
z tohoto jediného nám známého případu nelze vyvozovat závěry o celkovém nebo obecném poklesu kázně na naší hoře. Je dokladem toho, že vlivům
ze světského a neustálými poměry zhrublého prostředí, v němž tolik lidí
přišlo na scestí, neušel ani sbor mnichů, žijících na takové samotě, jakou
poskytovala naše hora.« (Uv. pr., str. 68)). K těmto závěrům došel Hurt
asi pod vlivem Neumannovým, který své myšlenky, citované nahoře, uzavřel takto: »I nastává otázka: I kdyby v klášteřích bývaly byly ty nejlepší
poměry, zdali pobyt loupeživých tlup v jejich kobkách nebyl na újmu řádové disciplině?«
Pro úplnost pohledu a pro dosažení vědecké poctivosti však je nutné
upozornit, že je tu možný ještě jiný výklad. Je pravda, že v této době i podle
jihlavských výslechů pomáhalo lupičům mnoho šlechticů, purkrabí a rychtářů i kněží. (74) Avšak v případu kněze Šimona ze svatoklimentské hory
se vtírají otázky: Věděl Šimon, kdo je Janáč a jeho tovaryši? Ze zápisu to
nevysvítá. Nemohl je pokládat spíše jenom za pocestné či přímo za poutníky,
o nichž máme zprávu, že jich na svatoklimenstkou horu chodilo mnoho
a velmi často? Nepokládal prostě za svou povinnost je nepodezírat a po
několik dní se o ně v klášteře starat? Ani poutníci totiž tehdy nebyli bezpečni
před lupiči. Tak lupič Jan Cerkovič doznal, kdo byli jeho pomocníky při
přepadení a oloupení poutníků blízko Podivína (75). Toto doznání bylo
učiněno po roku 1410. A z roku 1419 máme celou řadu jmen, u nichž je
úvodní poznámka: » Tito tu byli, ježto pótniky lúpili« (str. 236).
V jiných případech se v doznáních lupičů výslovně říká, že dotyčný
pomocník věděl, že jde o lupiče a že ukrývá kradené věci: - . . . a pan Vilém
o tom dobře věděl... « (Neumann, str. 252). Zde však se naopak výslovně
podotýká, že Šimon byl sám doma. Druzí členové kláštera byli buď v Brně
nebo ve Vřesovicích, či na práci. Lupič Janáč mohl sledovat tyto okolnosti
a znal možná prostotu Šimonovu, a zneužil jí, než se ostatní vrátili domů.
(74)

pr., str. 248 a 252. Podle doznání Janka, jenž byl sluhou Cholucha (Choluchonis),
oběšeného ve Stráži, užíval zrádcovské pomoci lupičů i nějaký pán Zyzkon (Žižka?). A přímo mezi
jejich druhy patřil jakýsi Šiška (Žižka?). Viz tamtéž, str. 234.
(75) » - prope Gostel«: je v tomto názvu snad doznívání tradice o velkomoravském biskupském »kostele« v Podivíne? Neumann, str. 233.
N E U M A N N , UV.
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Je však možné, že Šimon opravdu věděl, že jde o lupiče. Ale mohl
být prostě donucen násilím, aby je ukryl, hlavně byl-li sám doma. U jiných
přechovávačů máme doloženy i odměny, které za svou spolupráci s lupiči
od nich dostávali: koně, peníze, ukradené šaty, víno, atd. (str. 251). V případě svatoklimentského proboštství o tom není zmínky.
K pronásledování kněží dal rozkaz sám exkomunikovaný Prokop,
např. roku 1401, jak víme z popravčí knihy rožmberské (Neumann, str. 12).
A roku 1423 doznal Janek ze Znojma mimo jiné, že jeho » druh Hana uřezal
kněžím jazyky, jednomu blízko Budějovic a druhému blízko Znojma, a to
vlastní rukou« (str. 257). Měl se tedy Šimon i celé proboštství čeho bát,
zvláště když jedním z lupičských ústředí byl blízký Bzenec (Vilém z Pernštýna, str. 14). Jejich síť se táhla z Cech až k Dunaji, jezdili koňmo, a » ve dvou
či třech dnech byli schopni se spojit i k velkým útokům« - jak doznal Janek
na mukách r. 1416 v Jihlavě (sr. 254-5).
Také vysoká duchovní úroveň augustiniánského řádu by spíše doporučovala toto druhé, mírnější vysvětlení.

9. Půhon

Petra probošta

z

Vresovic

Ne bez významu pro svatoklimentskou otázku je zápis o knězi Petru
proboštovi z Vřesovic v olomouckých půhonech. (76)
» Č. 679. Anna z Labuť pohání Václava z Ořechového z L hř. gr. že mé úroky bral
v Labuťech a těch mi navrátiti nechce a rybník mi jest muoj spustil a z ného ryby vyprodal.
Zná-li... etc. chci na panském nálezu dosti míti. Por. č. Jakuba písaře. Poklid
(Burek a Tomík)
Č . 680. T ý ž Anna poh. knéze Petra probošta z Vřezovic z L hř. gr. že mi mé zboží Lanšperk (sic!) drží dědičné a nechce mi zase postúpiti a svých peněz vzíti. Zná-li, etc. ale chci
to dskami provesti. Por. c. Jakuba písaře.
(Tíž póhončí.) «

Poznámky: L = 50, hř. gr. znamená hřiven grošů (staročesky: groši).
Zkratka poh. nebo jenom p. znamená pohoním, dnešní češtinou: poháním,
rozumí se před soud. Zkratka por. č. znamená: poručníka činím. Poručník
je totéž jako dnešní právní zástupce. Věta: zná-li... etc. je právní výraz,
který se opakoval vždycky na konci půhonu, a celý zněl takto: » Zná-li mi
se, zná se v pravdě, pakli pří, ale chci naň dskami ukázati... « Také se říkalo:

(76)
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Libri citationum et sententiarum, seu Knihy půhonné a nálezové, Tomus III, pars
altera, qua continentur Půhony olomoucké 1437-1448, Brunnae 1880, str. 557, č. 680.

VINCENCIUS BRANDL,

» Zná-li mi se, zná se v pravdě, pakli mi se nezná, ale chci naň dskami ukázati... « Nebo, jako v případě Anny: » - ale chci to dskami pro věsti... « (77)
Půhončí (póhončí) je soudní zřízenec, který doručuje žalobu čili půhon.
Podrobnější údaje o sporech mezi Annou, vdovou po Šemíkovi z Újezda,
a augustiniány jsme uvedli při našem čísle 7. Anna chce 50 hřiven grošů
a vesnici nazývá Lanšperk místo běžnějšího Ranšperk. Chce své pozemky
zpět a vrací proboštovi jejich kupní cenu, určenou a přijatou jejím manželem Šemíkem. Půhon byl učiněn » v sobotu před Lucií « r. 1437 (a ne r. 1438,
jak myslil Hurt).
Kněze Petra označuje Anna v púhonu jakožto probošta z Vřesovic. Srovnáme-li průběh celé pře a jiné doklady, není pochyb, že je to augustiniánský
probošt z hory sv. Klimenta. Z toho vyplývá, že sice svatoklimentské proboštství ještě trvalo jako » právní osobnost«, ale členové přesídlili od kaple
do Vřesovic. Tam žila asi ještě aspoň nějaká klášterní obec, jinak by stačilo
říci » kněz, nebo bratr Petr «. Udává-li se představenství, musil zde být někdo
podřízený. Obytné budovy na hoře byly pravděpodobně zničeny, ale kaple
byla aspoň nějak v provozu, a bratři k ní chodili z Vřesovic. Neboť pouhé
držení a řízení majetku ve Vřesovicích by neopravňovalo k titulu probošta.
V půhonných knihách činí Anna dva půhony za sebou, což ovlivnilo
znění druhého půhonu, který nás zajímá, proto byly zde uvedeny oba půhony.
Žaloba Anny z Labut se dá tedy vyjádřit asi takto:
» Č. 680. Táž Anna pohání (před soud) knéze Petra probošta z Vřesovic pro 50 hřiven
grošů za to, že mi drží můj dědičný majetek Lanšperk, a nechce mi jej vrátit nazpět a vzít
si ode mne své peníze, které za něj dal mému manželovi Šemíkovi. Dozná-li, že jsem v právu, zná se k tomu v pravdě. Trvá-li však na při, provedu důkazy ze zemských desek. Svým
právním zástupcem činím písaře Jakuba. Obsílku doručili proboštu Petrovi soudní zřízenci Burek a Tomík, a to v sobotu před sv. Lucií (tj. před 13. XII.) r. 1437. «

Anna skutečně při vyhrála, a to proto, že Šemík ne zanesl prodej z r. 1414
do zemských desek, ač to slíbil (naše č. 7). Protože však Anna vyhraný majetek prodala brzy po soudu (1464), zdá se, že tu šlo jenom o její rozmar anebo
snad o nějak uraženou ženskou ješitnost: majetek prostě neměli mít augustiniáni, a o to se soudila asi 40 roků.
10. Zápisy
Záznamy

o úmrtích -

o úmrtí otců a bratrí Řádu

nekrologie

obutých poustevníků

sv.

Augustina,

r. 1363 do r. 1888. V tomto pořadí je
sestavil P. Klement Janetschek OSA, archivář opatství u sv. Tomáše. (78)
zemřelých

v moravské řádové oblasti od

(77) V . BRANDL, Libri citationum et sententiarum, Tomus I, Brno 1872, str. v i - v n , úvod.
(78) Necrologia patrům et fratrum Ordinis Eremitárum calceat. S. Augustini, in Vicariatu Moraviae ab anno
1363-1888 defunctorum. - In hune ordinem redegit P. Clemens de Elpidio Janetschek, abbatiae ad
s. Thomain p. t. archivarius, O . S . A . - Brunae 1894, ex typographia pontiff. Benedictinorum Rajhradiensium. - Sumptibus propriis.
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Kde pisatel čerpá z pramenů mimo opatský archiv, udává to vždy na
příslušném místě. V žebravých řádech, k nimž patřili brněnští augustiniáni, byl nejvyšším představeným generál (prior generalis). Celý řád se
dělil na provincie, kterým stál v čele provinciál (prior provincialis). Provincie byly tvořeny z konventů, které řídil místní představený (prior conventualis),. případně z menších domů, jimž stál v čele např. probošt. Augustiniánské provincie se po r. 1266 vytvořily podle národností (Itálie, Španělsko, Francie, Německo), a Morava patřila až do r. 1357 k německé bavorské provincii. V r. 1357 vznikla na popud Karla IV. samostatná slovanská
provincie, k níž patřily Čechy, Morava a Polsko. Provinciálem se stal převor pražského kláštera, bratr Václav ( C D M , sv. 9, 58).
Tato sestavba se však neudržela, a tak od r. 1391 patří moravské augustiniánské kláštery opět k bavorské provincii, ovšem jako samostatný celek,
řízený moravským zástupcem bavorského provinciála, tj. vikářem. Netvoří
provincii, ale vikariát, který r. 1604 dostává samostatného představeného,
jenž podléhá přímo řádovému generálovi v Římě. (79)
Možná, že tu má nějaký význam ta okolnost, že převzetí Hory sv. Klimenta se uskutečňuje už rok po vytvoření samostatné slovanské provincie:
je to snad také součást snah Karla IV. a jeho bratra Jana o oživení cyrilometodějského odkazu?
Do moravského vikariátu patřily ve 14.-15. století tyto kláštery:
1)

Koruna tili Vénec Panny Mariae

(Corona Mariae), blízko Krasíkova u Moravské Třebové, který založil r. 1267 Boreš z Rýznburka (zničen od husitů).

2)

Klášter

Zvěstování

3)

Klášter

sv. Barnabáse apoštola v Moravském

založený
r. 1353-57 markrabím Janem a dostavěný jeho synem Joštem. R . 1783
» katolický « vladař Habsburk Josef II. jim tento klášter vzal a přestěhoval nuceně členy řádu na Staré Brno do polozbořeného kláštera cisterciaček » Aula Mariae « - Královský dvůr Panny Marie, zrušeného roku
1782. Založila jej r. 1322 česká královna Eliška Rejčka, proto se nazýval
též » Aula Reginae « - Dvůr královny.
Panny

Marie

a sv.

Tomáše

apoštola

Krumlově,

v Brně,

založený roku 1355

Čeňkem z Lípy (zničen od husitů).
4)

ProbossM

sv. Klimenta

u Cimburka,

nebo u Koryian,

založené markrabím

Janem r. 1358 (zničeno od husitů?).
5)

Klášter

Panny

Marie

v Jevíčku,

založený kolem r. 1370 a zrušený Jose-

fem II. r. 1784.
(79) JANETSCHEK, Augustiner-Eremitenstift...,
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uv. pr., str. 5. - Necrologia, str. 3-4.

Ústředí moravského vikariátu bylo u sv. Tomáše v Brně. Převorové
tohoto kláštera byli voleni na rozdíl od jiných klášterů vždycky na doživotí
(prior perpetuus) a r. 1752 dostali zcela mimořádně hodnost opata. Byli to
bezprostřední vyšší představení probošta a bratří na Svatoklimentské hoře,
a jistě tam zasahovali. Členové proboštství byli jmenováni na určitý čas
(pro tempore) a mohli se střídat (successive). Pocházeli buďto přímo z Brna
nebo i z jiných klášterů. U některých bratří máme výslovně zaznamenáno,
že pracovali na Svatoklimentské hoře (Matyáš, Šimon, Ambrož - viz naše
č. 5, 6, 8). Někteří tam také zemřeli (Petr, Ambrož - naše č. 10). Ti tam byli
i pohřbeni.
Záznamy o úmrtích nám nepodávají jména všech bratří, kteří žili a pracovali na Moravě, protože někteří z nich byli přeloženi do jiných provincií
podle potřeb církve a řádu, anebo za husitských bouří i odpadli. Některé
záznamy se mohly také prostě ztratit. Z týchž důvodů neznáme ani jména
všech bratří ze svatoklimentského proboštství. Stopy po proboštství se ztrácejí po r. 1464, a proto uvedeme jenom zemřelé po tento rok. Každý ze
zemřelých mohl na Klimentku prodlévat aspoň dočasně, avšak pokusíme se
i zjistit, kdo z nich tam byl opravdu. Neuvádíme zde vedle sebe latinské
znění a jeho překlad, neboť latinský text vypracoval už Janetschek, a proto
stačí jej prostě přeložit.
I. Pořadí zemřelých ve 14. století.
Ambrož, správce a strážce klášterních a chrámových budov (aedituus), zemřel
v Krumlově (80)
Mikuláš, převor, v Krumlově
JAN MIKULÁŠ,
první doživotní převor u sv. Tomáše (1356-1370, v Brně dne 28.
listopadu
Jakub z Brna, podpřevor, v Brně
Hodcon (Hodek?), hospodářský správce (procurator), v Krumlově
Theodorik, člen kláštera (conventualis), v Krumlově
JAN ze RJEKY, druhý převor u sv. Tomáše (1371-79), v Brně dne 3. května
Petr, sakristán, v Brně
Filip, profesor posvátné bohovědy (lector), v Brně
Jan z Tišnova, (šlechtic, zdědil ves Železnou)
Jindřich Laik (Laicus), hospodářský správce, v Brně
Václav, podpřevor, v Brně
Albert, vedoucí opakovacích a přípravných studijních kursů (cursor), v Brně
Jan Propstyl, převor, v Krumlově
AUGUSTIN
z ČECH, třetí převor v Brně (1379-1389). Za něho byl r. 1384 v Brně
synod (sněmování) bavorské provincie. Roku 1389 se stal biskupem a byl
přidělen jako pomocný biskup (sufragán) akvilejskému patriarchovi Janu

1363
1366
1370
1373
1373
1376
1379

1380
1382
1383
1386
1387
1390
i?gi

(80) Místní jméno označuje vždycky místo, kde jmenovaný zemřel.
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Soběslavovi, jenž byl třetím synem markrabího Jana. Zemřel zavražděn pro
své smiřovací snahy při přechodu přes řeku Ticino dne 30. listopadu
..
Řehoř
{Jití?},
sakristán, v Brně
,
..
Tomáš,
podpřevor, v Brně
.
,
Michael,
vedoucí chórového zpěvu (cantor), v Brně
Bratr Franco Bal Jat, studující bohovědy, se slavnostními sliby (clericus professus),
ve spisu Augustiner-Eremitenstift str- 38, z r. 1898, má Janetschek »Baldak«.
Zemřel v Brně
Hertvik,
převor, v Jevíčku
FILIP z BRNA, čtvrtý brněnský převor (1389-1398), profesor posvátné bohovědy
(lector) a přeslavný stavitel varhan, v Bmě dne 16, listopadu

1392
1393
1394
1390

1397
1397
1398

Naše poznámky: R . 1357 prosadil Karel IV. vytvoření samostatné slovanské provincie, jejíž hlavou se stal dosavadní pražský převor Václav.
K provincií patřily Čechy, Morava a Polsko. Zakladací listina brněnského
kláštera má datum 2. února 1350 (CDM, sv. 9, č. 7), avšak stavba se zdržela
vinou » černého moru«, takže augustiniáni se usadili u sv. Tomáše až r. 1357,
tedy v době, kdy právě vznikla slovanská provincie. Proto j e málo pravděpodobné, co říká Janetschek, že totiž » první augustiniáni u sv. Tomáše byli
asi cizinci - waren wohl Ausländer «.
Je sice pravda, že u žebravých řádů žádný bratr nebyl vázán jenom na
jedno místo. Tak např. vrchní řízení stavby u sv. Tomáše měl sám řádový
generál mistr Tomáš ze Štrasburku, jinak též profesor na pařížské universitě.
AvŠak slovanská provincie byla vytvořena pro Slovany a tedy asi ze Slovanů,
a vedl ji Čech Václav. R . 1358 přichází ke sv. Tomáši j a k o » lector primarius * -

ředitel vysokého řádového filosofického a theologického učení, br. Lev
z Prahy, kde zastával tentýž úřad. (81) A pravděpodobně ani na Horu
sv. Klimenta nebyli posíláni cizinci, aby tam kázali moravskému lidu a zpovídali jej v CYÁ icči. A pícce tam. byli augustiniáni už od r. 1358- U sv. Tomáše
byli proto jistě také domácí, slovanští augustiniáni.
Zcela jistě tam bylo také vynikající řádové vysoké učiliště (studium),
což dosvědčuje jak přítomnost ředitele, rektora (lector primarius), tak tituly
»lector « u jmen zemřelých bratří. Je to potvrzeno také tím, že bratr Albert,
zemřelý r. 1390, má titul »cursor«. T o totiž značilo povinnost, dělat se studenty přípravné a opakovači kroužky - kursy. Tento úřad byl jenom v lepších
studijních domech, z čehož lze usuzovat, že brněnské učiliště u sv. Tomáše
mělo opravdu vysokou úroveň, a udržoval ji rektor br. Lev, přišlý do Brna
z Prahy. (82)
Br. Albert cursor je podepsán také na listině z r. 1389. Dále je tam podepsán i br. Tomáš podpřevor (zemřel 1394) - br. Jiň sakristán (Jiří se řekne
{81}

JANETSCHEK,

{8a) K U Č E R A , Tfi
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Augustiner-Eremitenstifi,
str. 8 a 15. - Mnichovský Cod. 8423, 138, 362,
kapitoly...
uv. pr., str. 40-47 (O vysokoškolském studiu u augustiniánů).

latinsky Georgius a tak Janetschek toto jméno čte r. 1898, v AugustinerEremitenstift str. 37, kdežto v Nekrologiích z r. 1894 píše Gregorius - Řehoř,
zemřelý 1393, viz naši str. 428) - Arnošt lector (zemřel 1406) - Petr hospodář

(Nekrologia uvádějí několik Petrů, a je mezi nimi též Petr probošt v residenci u sv. Klimenta, zemřelý 1422) - Michael (zemřel 1396) - a Jati (zemřel
1404), oba vedoucí zpěvu (cantores). Úřadem » cursora «se předběhly o 6. století dnešní přípravné a opakovači kroužky u našich škol. Úřad » cursora «
měli augustiniáni ještě r. 1423 - a tedy v době největších husitských nepokojů - kdy je zaznamenáno úmrtí Mikuláše Kartussa, cursora v Brně. To
znamená, že si brněnské učiliště udrželo svou úroveň i v tak těžkých dobách.
Z a převora Filipa byla stavba kostela a kláštera téměř dokončena a r. 1393
byl velmi slavnostně posvěcen hlavni zvon, darovaný markrabím JoŠtcm
a Prokopem, vážící i3oq. Nebylo snad tehdy pamatováno také na zvony pro
kapli sv. Klimenta? Filip byl umělec, proslulý především jako odborný stavitel varhan. Řádový generál Bartoloměj Benátský mu dne 19. března 1387
napsal: » Dovolili jsme bratru Filipovi z Brna, aby se mohl zdržovat na kterémkoliv místě, kam bude volán, ovšem, s řeholním druhem, a aby tam
stavěl varhany. Rovněž, že může navštívit tělo sv. Mikuláše z Tolcntina,
a také tam postavit varhany. « (83} Jestliže Filip stavěl varhany na tolika
jiných místech, je těžko myslitelné, že by je nebyl postavil také u sv. Tomáše,
a hlavně v kapli sv. Klimenta u Koryčan pro poutní slavnosti. A protože byl

také provinčním představeným (vicarius Moraviae), není žádné pochyby,
že pracoval i jinak při dobudování svatoklimentského probošství.

Ü. Poíadl zemřelých v 15. století.
Br.jatt, vedoucí chórového zpěvu (cantor), v B m ě (84)
Arnošty profesor posvátné bohovědy (lector), v Brně
Mikuláš, podsakristán a vedoucí zpěvu, v Brně
JAN z RETZU,
Rakušan, pátý převor (1398-1408), generálův zástupce (vicatius
generalis), provincial pro Bavorsko, Čechy, Rakousko a Korutany, vynikající theolog (doctor s&crae theoiogiae)* zemřel ve Vídni 7. května
Martin, clen konventu, v K r u m l o v ě
Matyáš, kazatel (concionator), v Brně
Hanek (Hančo), sakristán, v Koruně Panny Marie
Mikuláš z Olbramovic, kazatel, v Krumlově
.......
.
Pe/r, profesor posvátné bohovědy, v Brně

1404
1406
1407

1408
1408
1409
1410
1412
1413

{83} Conccssímus Fr. Phiüppo de Bruna stare posse in quocunquc loco, quo vocatus fucrit, cum socio
tarnen, et ibidem organa facere, item posse visitarc corpus $. Nicolai de Toientino et ibidem faccre
organum.. < - Cod. 8423, 190. - August'mer-Eremitenstift, str. 38-39.
(84) Janetschek klade před jméno označeni »br«» tj. bratr, jenom u jména bohoslovce Baldáka, který
nebyl knězem. Byl snad bratr Jan také jenom bohoslovec? Byí by však jako pouhý bohotlovcc podepsán už r. 1389 na listině ?
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Jan Drnovec (Dirnholz), převor, v Krumlove
Filip, kazatel, v Jevíčku
—
..
Mikuláš, hospodářský správce (procurator), v Brně
Petr, převor, v Koruně
Michael, člen konventu, v Brně
AMBROŽ ALLET, KAZATEL,
u SV. KLIMENTA
štípán, nejstarší člen domu (senior), v Brně
Albert, převor, v Jevíčku
Martin, profesor posvátné bohovědy, v Brně
—
PETR, PROBOŠT
v RESIDENCI
u SV. KLIMENTA
Mikuláš Kartuss, vedoucí opakovadch kroužků (cursor), v Brně
JAN z KORUNY, Šestý převor, v Brně (1408-1423), studoval r. 1389 v Římě, pak
se stal převorem v Koruně P. M. a odtud má jméno Jan z Koruny. Zemřel
23. listopadu v Brní
...
/Sedmým převorem se stal Vilém z Kolína (1423-1433), jenž byl vysvěcen
na pomocného biskupa pro Olomouc, provázel sv. Jana Kapistrána a překládal jeho kázání. Zemřel ve věku 89 roků 12. 2. r. 1482 v Brně./
Petr Pfieger, převor, v Jevíčku
Kristián, vynikající kazatel (concionator egregius), v Koruně
Tomáš, sakristán, v Brně
Filip, z Třebíče, nejstarší člen domu, v Brně
Filip de Oys, kazatel, v Brně
Jatí z Tusty, profesor posvátné bohovědy, v Brně
Pavel Pohan (Paganus), kazatel, v Krumlově
Řehoř, hospodářský správce, v Brně
Petr z Opavy, krumlovský převor, byl vyhnán od bludařů, a spolu s bratřími, kteří
přežili, se utekl do Brna ke sv. Tomáši. Zemřel v Brně
Erhard, sakristán v kapli s milostným obrazem P. Marie u sv. Tomáše v Brně (sacrista Marianus), v Brně
Petr, pícník a podpřevor (pabulator: že nešlo o jméno, ale o úřad, je vidět z toho,
že na jiném místě je výslovně psáno u jména »procurator pabulationis«, t . j .
obstaravač píce, krmiva. Viz Augustiner-Eremitenstift, str. 59), v Brně . . .
Šimon, poslední převor augustiniánského kláštera v Litomyšli, zničeného od husitů,
v Brně
VAVŘINEC PONNAFIEL, osmý převor u sv. Tomáše (1433-42), generální komisař
pró Bavorsko, Čechy a Moravu
Václav, člen kláštera, v Krumlově
Petr, profesor posvátné bohovědy, v Brně
JAN z BRNA, devátý brněnský převor (1442-47), zemřel v Bmě dne 15. září . . .
Šimon z Brna, profesor posvátné bohovědy, přepsal na pergamen breviář augustiniánského řádu, jenž je dodnes v knihovně u sv. Tomáše, v Bmě
Martin, nejstarší člen kláštera, v Jevíčku
KRISTIN, desátý převor (1447-58), generálův zástupce, (vicarius generalis), v Brně,
dne 23. března
Václav, sakristán, v Jevíčku
Bernard, nejstarší člen kláštera, v Brně
VACLA V, jedenáctý převor (1458-61), v Brně, 14. ledna
Jakub, nejstarší člen kláštera, v Brně
OLDŘICH, dvanáctý převor (1461-64), syn koláře, v Brně, dne 19. srpna . . .
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1413
141 j
1416
1417
1417
1418
1419
1420
1420
1422
1423

1423

1426
1427
1428
1429
1430
1432
1433
1434
1436
1438

1440
1441
1442
1443
1445
1447
1448
1456
1458
1460
1461
1461
1462
1464

Teprve až roku 1400 a 1401 se dovídáme zatím prvá jména některých bratří,
kteří zaručeně pracovali na svatoklimentské hoře, neboť dostali pro ni v těchto
letech zpovědní pravomoc (naše č. 5 a 6). R. 1400 ji dostává bratr Matyáš,
kdežto r. 1401 bratr Šimon a Ambrož Allet. Vyžádal si ji pro ně od biskupa
Jana Mráze převor Jan z Retzu, zvaný též »probošt« (svatoklimentský? viz naši str. 40. J. R . 1400 se dává zpovědní pravomoc dvěma bratřím Matyášům, ze kterých jeden je ustanoven jako kazatel (praedicator) v Brně, kdežto
druhý pro Horu sv. Klimenta. Podle » Nekrologií« jeden Matyáš kazatel
zemřel v Brně r. 1409, kdežto druhý až r. 1478. Který z nich je Matyáš,
určený pro Sv. Klimenta? Kdyby to. byl ten,-jenž zemřel r. 1478, byl by se
musel dožít téměř sta let. V » Seznamu úmrtí« jsou asi mezery, anebo se
jeden z těchto Matyášů ztratil v husitských bouřích beze stopy (při násilném
zániku proboštsví?).
R. 1401 dostává zpovědní pravomoc pro »Klimentka« bratr Simon
a Ambrož Allet. Ambrožův případ je jasný: odchází ke Sv. Klimentu r. 1401
a umírá tam r. 1418 jako dlouholetý kazatel. V jednom z kněžských hrobů
u kaple sv. Klimenta, jež byly odkryty při vykopávkách, leží tedy i bratr
Ambrož Allet. Ve kterém?
Pokud jde o bratra Simona, » Seznamy úmrtí« uvádějí smrt jednoho
Simona r. 1441 s poznámkou, že to byl »poslední převor augustiniánského
konventu v Litomyšli, zničeného husity. « R . 1448 zemřel v Brně další Simon,
rodák z Brna. profesor posvátné bohovědy (lector). Na svatoklimentské
hoře mohli dočasně pracovat oba dva, avšak kdo z nich dostával pro ni zpovědní pravomoc r. 1401, nevíme. Nejpravděpodobněji ji dostával ten Simon,
který před rokem 1416 podle výpovědi lupiče Jana Bradky poskytl na tři
dni útulek lupičovi Janáčovi (naše č. 8). Avšak zdali je tento Šimon totožný
se Šimonem z Brna, anebo z Litomyšle, nedá se zatím zjistit. Možná, že šlo
dokonce o třetího Šimona, jehož smrt nebyla v » Seznamech « zachycena.
Zato se v nich dovídáme o smrti svatoklimentského probošta Petra. R . 1400
dostává zpovědní pravomoc několik Petrů. Z brněnského konventu bratr
Petr lector, ale nějaký lector Petr z Brna umírá r. 1413. Pak je tu nějaký bratr
Petr z Krumlova, o jehož smrti není zmínka. Dále z jevíčského domu bratr
Petr Pfleger a jeho smrt je zapsána v Jevíčku r. 1426. V Koruně Panny Marie
je bratr Petr převor, avšak nějaký Petr převor z Koruny umírá r. 1417. Byl-li
proto probošt Petr jedním z těchto Petrů, mohl to být jedině Petr z krumlovského domu, o jehož smrti není záznam. Není to však jisté, protože Petrů
bylo tehdy mezi augustiniány mnoho.
Jestliže husité zničili svatoklimentské probošství r. 1421, jak tvrdí ústní
podání a píše Janetschek, pak asi probošt Petr tehdy unikl a zemřel o rok
později (1422). Mezitím mohl žít buďto ještě přímo v poškozeném proboštství,
tam za rok zemřel a také tam byl pohřben. Anebo - bylo-li proboštství
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neobyvatelné - žil asi ve dvoře ve Vřesovicích, odkud se docházelo ke kapli.
V každém případě však umíral jako »probošt svatoklimentské residence «
a byl v ní pohřben. Je to snad onen hrob zvenčí pod základy kněžiště, na
epištolní, »jižní« straně, pod zazděným vchodem do kněžiště? (85) Probošt
Petr byl na » Klimentku« již r. 1414, neboť kupní smlouva se Šemíkem
uvádí výslovně probošta Petra od Sv. Klimenta s jeho biatřími (naše č. 7).
Kromě

Matyáše,

Simona,

Ambrože

a Petra

tu známe

ještě

kněze

Petra,

kterého pohání před soud Anna z Labut r. 1437 (naše
č. 9). V » Seznamu úmrtí «jsou po r. 1437 dva Petři: Petr pícník (Pabulator obstaravač krmiva) a zároveň podpřevor, jenž zemřel v Brně r. 1440. A pak
Petr lector, který zemřel v Brně r. 1445. Kdo z nich byl vřesovským proboštem, nelze zatím zjistit.
Mimo tyto augustiniány však mohl pracovat 11a svatoklimentské hoře
každý bratr brněnského kláštera a vůbec z Motavy. Rozhodně tam jezdil
každý z brněnských převorů jakožto vyšší bezprostřední představený probošta a ostatních bratří. Uvedli jsme zemřelé až po rok 1464, kdy Vřesovice
začínají být spravovány již přímo z Brna a kdy tedy už není ve Vřesovicích
ani u svatoklimentské kaple žádný augustinián. Roku 1577 jsou Vřesovice
prodány městu Kyjovu a vztah augustiniánů k nim a ke kapli pravděpodobně
zaniká docela. Na historicky důležité svatoklimentské proboštství upomínaly
v brněnském klášterním archivu jenom pergamenové listiny. (86)
Je přijatelné, že na rozhraní 14. a 15. století na svatoklimentské hoře
pomáhali bratří z Brna i z jiných klášterů, např. při výstavbě a obnově
budov, avšak hlavně potom při posvátných poutních slavnostech. Když
tam olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimě r. 1358 výslovně povoloval
slavnosti, jistě se to neobešlo bez hudby a zpěvu. Je proto pravděpodobné,
že slavný stavitel varhan br. Filip z Brna uplatnil své umění i v kapli sv. Klimenta, asi ještě než se stal převorem v Brně (1389-98). Varhany, hudba
a zpěv se neobešly bez ředitelů chórového zpěvu (cantores), bez dirigentů,
zpěváckých sborů, případně orchestrů (regenschori). Poutníci bývali vítáni
hlaholem zvonů, a potom do ticha chřibských lesů zazníval hlas vybraných
kazatelů (concionatores), ale zároveň se v něm ztrácel i šepot početných
zpovědníků (ad confessiones audiendas). Na zpovídání se hodil kterýkoliv
člen kláštera (conventualis), hlavně starší. Hmotné zabezpečení poutníků,
ale i pomáhajících hostů, obstarávali zkušení kuchaři (coqui) za odborného
vedení správců kuchyňského provozu (magistři culinae), avšak také sklepníci
a sklepmistři (cellarius), což konečně prozrazuje i rozsáhlý sklepní prostor,

probošta

(85)

z

VESELÝ,

Vřesovic,

Tajemství Hory sv. Klimenta, uved. pr., str. 109-117. - Vykopávky však zjistily daleko více

hrobů, jak ve svatyni, tak okolo ní.

(86) Augustiner-Eremitenstift, uv. pr., str. 173.
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objevený při vykopávkách r. 1962. O dobytek se staral obstaravač píce
a krmiva (pabulator).
S uvedenými názvy, úřady, tituly a povinnostmi se setkáváme u jmen
bratří na stránkách jinak málomluvného » Seznamu úmrtí«. Avšak v každém
tom názvu je vlastně obsah, náplň a smysl jednoho celého lidského života,
podrobeného celkovému řeholnímu řádu prožíváním řeholní myšlenky.
Bylo by pošetilé tvrdit, že přitom bylo vždycky všechno jenom čistý ideál,
neboť i tady žili pouze lidé. Ale že tyto životy nebyly vždycky jenom pohodlné, nýbrž někdy vyžadovaly krajní, až smrtelné vypětí sil, to nám prozrazují ne řídké případy náhlého konce - apoplexia: u stolu, v kostele, při
práci, jako když padne voják v první řadě boje ...
Zajímavý pohled na společenské a hospodářské smýšlení brněnských
augustiniánů máme z roku 1463 a 1464. Převor Oldřich (1461-64) pronajímá pěti brněnským občanům jedno pole, které má být rozděleno na
15 parcel a první dva roky se z něho nemusí platit. U smlouvy, podepsané
celým konventem, je tato výhrada (clausula): žádná z parcel se nesmí dostat
do rukou šlechticů, nýbrž je výlučně pro obyčejné měšťany a rolníky. Z toho
je vidět, že klášter šel svorně s prostým, pracujícím lidem. Šlechta se za to
mstila tak, že se snažila zamezit zapsání podobných dohod do zemských
desek. Možná, že tady je příčina, proč nebyl do zemských desek zanesen
ani kup části Vřesovic, odkoupené r. 1414 od Šemíka z Labut (č. 7). Spor
skončil v neprospěch kláštera asi r. 1464. Převor Oldřich měl také spor
s Janem Kunou z Kunštátu-Polehradic o klášterní les » Stupavu «. Byl to snad
nějaký les na potoku Stupava v blízkosti kaple sv. Klimenta? (87)
Janetschkovy » Seznamy mrtvých« končí rokem 1888. Mezi řadou vynikajících mužů, které klášter vychoval, stačí jmenovat dva na posledních
stránkách: Pavel Křížkovský (zemřel 1886) a Řehoř Mendel (zemřel r. 1884).
Celý vědecký svět ví, co znamenají pro lidstvo zákony dědičnosti, zjištěné
Mendlem: odhaloval přírodní zákon tak, jako se počítá početní úloha. (88)
Avšak asi málokdo ví, že Mendel si byl védom i toho, jak veliký kulturní vyznám
má vyřešení svatoklimemské
otázky, a že podle svých možností dělal všechno,
čím by se k tomuto vyřešení mohlo přispět. V jedné ze svých průkopnických
prací o Hoře sv. Klimenta píše František Přikryl toto: » Za šlechetné přispění
vroucí díky vzdávám f Jeho Milosti vysoce důst. p. praelátu staiobrněnskému, Řehoři Mendlovi«. (89) A roku 1930 říká při udávání pramenů
pro 2. přepracované vydání téže knížky: »Listinu zakládací opsal jsem s do(87) Tamtéž, str. 82-3.
(88) Viz na př. sborník » Cosi cominció la genetica di Mendel«, vydal genetický ústav Řehoře Mendla » Mendelianum « - v ÍUmě r. 1967.
(89) FRANTIŠEK PŘIKRYL, SV. Kliment u Osvětiman, Brno 1890, str. 5 (Proslov). - Viz též Augustin Neumann OSA, » Starobrněnský klášter za Křižkovského «, Brno 1926.
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volením pana praeláta Mendla v Brně, z letopisů kláštera sv. Augustina ve
formě potvrzovací biskupem olomouckým Janem VIII. z Vlašimi (13511364). Originál je v archivu kláštera sv. Tomáše F. 33-597 ... « (uv. pr. str. 13).
Řehoř Mendel podporoval i velehradské hnutí a české hohoslovce. Starobrněnský klášter byl v 19. století ohniskem českého (i slovenského) duchovního a národního probuzení.

II.
D

O D A T K Y ,

které nepředstavují vlastní přímé prameny, avšak těžko by se daly opomenout.

11.

Údajná » Svatoklimentská

kronika « £ roku 1358

Jeden z průkopnických sběratelů památek o svatoklimentské hoře
u Osvětiman, dr František Přikryl, píše o tom, jak vynikající moravský
místopisec dr Řehoř Volný O SB dostal první zprávy o významu tohoto
místa od tehdejšího osvětimanského faráře Vavřince Jugana (f 1855). A k tomu dodává doslova toto:
» Za doby P. Jugana přicházeli sem poutníci ze Slovenska a z okolní krajiny, jichž se
vyptával, co se u nich vypravuje o tomto svatém místě a naznačil vše na osmerce již valně
sežloutlé (far. arch. A, a, a) následovně: „Dle pověsti daroval jeden král (asi Rostislav)
sv. Cyrilu a Metodějovi zdejší lesy ku zřízení kláštera, vymíniv sobě toliko honbu, což i pravdě
podobno jest. Vždyť oni světci znali život řeholní, a bylo jim toho žádati, aby zde měli i kněžský seminář
»Na hradě Buchlovském objevil P. Jugan vzácný rukopis se znakem: Č. 10. Litt. K.
17. z r. 1358, jenž sepsán byl na sv. Klimentě mnichem řádu augustiniánského, kdež v čele
stojí psáno:
„ Sv. Cyrill a Method založili klášter svatoklimentský. Mniši byli Basiliané."
» Rukopis je domácí kronika proboštství augustiniánského na sv. Klimentě od r. 1357 1421. Pisatel, augustinián, žil v době, kdy památka na činnosť sv. bratří ještě tkvěla v živé
paměti, a tudíž pravdu pověděti mohl a chtěl .Svědectví toto převzácné jest, že jsouc dobám
cyrillo-methodějským nejbližším, podává, byť i málo slovy, nejdůležitější moment ze života
sv. Cyrilla a Methoda ... « (90) Tolik říká Přikryl.

Dr Vilém Hrubý při posuzování tohoto úryvku praví: »Třebaže zní
tento zápis málo věrohodně... přece jej nelze úplně odmítnout, neboť augu(90) FR. PŘIKRYL, SV. Kliment u Osvětiman (1890), str. 22-23.
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stiniani mohli čerpat z dokladů pro nás již neznámých. Přitom je třeba
míti na zřeteli možnost, že tímto kronikářským záznamem chtěli oni sami
využít místní tradice ke zvýšení významu svého nově zřizovaného kláštera,
jemuž by byl cyrilometodějský původ přilehlé svatyně jen dodal lesku. «
K Juganově poznámce o darování tohoto místa Rostislavem soluňským
bratřím dodává dr. Hrubý, že »tuto nesporně pozoruhodnou pověst není
třeba podceňovat jen proto, že byla pozdě zachycena ... « (91)
Jisté je, že středověké kláštery psaly své kroniky, a jeden z prvých záznamů o svatoklimentské hoře je právě zápis z klášterní kroniky u sv. Tomáše
v Brně (naše č. 3). Proto je velmi pravděpodobné, že si psali svou kroniku
také augustiniáni u kaple sv. Klimenta. Je rovněž pravděpodobné, žc kronika
svatoklimentských augustiniánů mohla skončit v hradním archivu 11a Buchlově. Neboť hrad Cimburk, na jehož území ležela kaple sv. Klimenta, i hrad
Buchlov byly původně královským (zeměpanským) majetkem, takže doklady z jednoho hradu se mohly dostat na druhý. R . 1511 daroval český
král Vladislav II. buchlovské a napajedelské panství Archlebovi z Boskovic
a potom je dostali Zástřizlové, ze kterých po přesíici pocházejí Bcrchtoldové,
poslední majitelé buchlovského panství a tudíž i svato klimentského
okrsku. (92)
Nález této kroniky by znamenal pro svatoklimcntskou otázku nesmírné
mnoho. Zatím však se o věrohodnosti poznámky stran basiliánů nedá nic říci
s konečnou platností, dokud se nenajde sama kronika.

Jugan mohl mít kroniku od Berchtoldů, kteří měli u osvět i manského
farního kostela podací právo (patronát), tj. mohli podat čili navrhnout
faráře. O svatoklimentskou kapli měli v Juganově době velký zájem. Usilovné
pátrání v Osvětimanech po kronice i po Juganových zápiscích zůstává dosud
bezvýsledné. Čteme-li však Přikrylův spisek z r. 1890, máme dojeni, žc
Přikryl měl před sebou jak augustiniánskou kroniku, tak Juganovy poznámky, a že opisoval přímo z nich. Vtírá se proto otázka, zdali si Přikryl nevypůjčil z Osvětiman kroniku i poznámky k sobě, a zdali by se po obojím
nemělo začít pátrat mimo Osvětimany, po stopách dr. Přikryla. Zůstává
však divné, proč Přikryl neopsal z kroniky více, měl-li ji opravdu v rukou.
Ověřujeme-li si Přikrylův vztah k užívaným pramenům, můžeme říci,
že ve spisku z r. 1890 je uvádí a rozvádí věrně (kdežto ve II. vydání, z r. 1930,
si počíná ve výkladu velmi svobodně). Píše-li tedy r. 1890: »Rukopis je
domácí kronika proboštství augustiniánského na sv. Klimentě od r. 1357(91) Dr VILÉM HKUBÝ, Velkomoravské hradisko sv. Klimenta u Osvětiman, str. 10 a 12. Je zde svčdomité
uvedena literatura, týkající se tohoto předmětu.
(92) FR, PFTIKRYI, SP. Kliment... (uv. pr. z r. 1890), str. 75. - R . V O L N Ý , U V . pr., »v. IV, str. 153. - FR.
PŘIKRYL, n. vydání z 1. 1930, str. 26. Přehled Přikrylových prací podává » Lidová Demokracie «
1969, č. 24. (29. ledna), str. j : Zakladatel Záhorské kroniky.
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1421 « - mohlo by se věřit, že kroniku viděl. Pozornosti zaslouží také přesný
rok ukončení kroniky: 1421. Do tohoto roku totiž lidové podání, přesněji:
určití lidé, začali klást násilný zánik proboštství, avšak v písemných původních dokladech pro to zatím nemáme žádný podklad. A nadto, smrt
probošta Petra je v Nekrologiích kladena do r. 1422, a to přímo na Klimentek, nebo aspoň do Vřesovic. Mohlo by se to však vysvětlit také tím,
že rozdrcení obydlí u svatyně bylo r. 1421 tak ničivé, že pak neměl kdo už
v kronice pokračovat, anebo hrůza byla tak děsná, že o to nikdo neměl zájem.
Přítomnost » Basiliánů « by znamenala
a

na Klimentku

klášter žáků

sv.

Cyrila

Metoděje.

Vykopávkový výzkum prokázal, že se tam v IX. století skutečně žilo.
Dr Vilém Hrubý říká: » Při konfrontaci lidové tradice s dosavadními archeologickými prameny ukáží se ještě další pozoruhodné podrobnosti, odpovídající naznačené domněnce. Podle tradice (naše poznámka: viz záznam
V. Jugana) Rostislav » daroval sv. Cyrilu a Methodu zdejší lesy ku zřízení
kláštera, vymíniv sobě toliko honbu.« A při klasifikaci zvířecího osteologického (kosťového) materiálu z našeho výzkumu svatoklimentského hradiska nebyla zatím zjištěna ani jediná kost z lovné zvěře, třebaže jsou okolní
chřibské lesy dodnes zvěří bohaté. « (93) A dodává: » Podobně lze poukázat
na skutečnost, že se mezi kostmi neobjevila ani jediná kůstka ptačí, třebaže
jsou kosti slepice, husy, labutě apod. časté na jiných slovanských nálezištích:
tato zvláštnost by byla vysvětlitelná řeholí sv. Basila, jejíž příslušníci prý
nepožívali žádných opeřenců. Konečně nelze přehlédnout ani zjištěné stopy
železářské nebo kovářské produkce, která nepřekvapí na sídlišti tak odlehlém,
připomeneme-li si, že právě kláštery byly kdysi nositeli nových výrobních
technik šperkařských, kovářských a jiných, a řemesly se mnohdy živily. « (94)

12. » Ustanovení«

olomouckého

biskupa Jana

Mráze

Jan Mráz (1397-1403) je tentýž olomoucký biskup, který udělil dvojí
zpovědní pravomoc pro augustiniány na svatoklimentské hoře, a to r. 1400
br. Matyášovi a r. 1401 br. Simonovi a Ambrožovi (naše č. 5. a 6.). Svolal
a řídil diecésní synodu (sněm duchovních správců), a závěry sněmování
vydal dne 5. února 1400 pod názvem » Constitutiones« (Ustanovení) čili
» Statuta « (Stanovy), jimiž se usměrňoval další duchovní a kněžský život
diecéze v těchto těžkých, napjatých dobách. (95) Protože zpovědní pravo(93) V I L É M H R U B Ý , UV. pr., str. 56-57.
(94) Tamtéž, str. 57. - V i z na př. S Á V A C H I L A N D A R E C , Kniha o Svaté Hoře Athosské, 1911, str. 202: » zabíjení drůbeže přenechává se světským, rovněž l o v u se mniši neúčastnili« (předpisy pro mnichy
na Athosů).
(95) C D M , 1 3 . svazek, č. 1 1 , str. 11-21. - FASSEAU, Collectio synodorum et statutorum I, p. 15.
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moc z r. 1400 byla vydána měsíc před Ustanoveními, dne 4. ledna, můžeme
obojí listinu pokládat za výraz téhož myšlenkového ovzduší. Duch Ustanoveni je výrazně cyrilometodějský. Můžeme do téhož duchovního rámce
zasadit i listiny pro » Klimentek «?
Náznakem biskupského úřadu - podle Ustanovení - je Cherub, postavený jako stráž s plamenným mečem u vchodu do ráje. Janovi předchůdcové
na biskupském stolci plnili věrně své poslání, avšak lidská narušená přirozenost a rozvrácené poměry ztěžují Janovi jeho úřad tak, že hledání světla
ho stojí bezesné moci a břemeno odpovědnosti ho drtí... Ke svolání posvátné synody

ho nevede myšlenka

nějakých

novot,

ale touha upevnit

osvědčený

řád.

Nařizuje, aby arcijáhnové poučovali své kněze o všech nových nápravných směrnicích - aby knězi z jiných diecézí si opatřili zákonité pověření
k práci v diecézi olomoucké - aby každý kněz pamatoval na důstojnost
svého stavu v šatech, obuvi, při zábavě, a vůbec ve svém celém životě aby každý farář měl svou úřední pečeť na potvrzování úředních listin - aby
se nepřecházelo z jednoho úřadu ke druhému bez vážných příčin - aby se
kněží statečně stavěli proti násilnickému a protiprávnímu ovlivňování ze
strany »patronátních pánů« - aby žádný odpadlý kněz nebo řeholník se
neopovážil na svůj úřad dosadit nějakého jiného kneze-zástupce - aby ředitele
farních škol dosazoval jedině příslušný farář - aby olupovatelé klášterů a kostelů byli přísně stíháni církevními tresty - aby všichni řádně světili vypočítané svátky - aby kněží projevovali mimořádnou zbožnost při udílení svátostí, zvláště však při podávání a roznášení nejsvětější Svátosti... V tomto
duchu se tudíž

pracovalo

i na svatoklimentské

hoře.

Při zmínce o svátcích se biskup dotýká dvou pro nás zajímavých bodů.
Ozývá se tu slovo » slavnosti« (solemnitates) a zdůrazňuje se úcta ke sv. Cyrilu a Metodějovi.
Slovem solemnitates-slavnosti jsme se obírali při listinách č. 1, 2, 3.
(naše strana 417-419). Při vypočítávání povinných svátků biskup říká: »-protože tedy ke slavnosti (ke slavení ?) uvedených svátků je každý věřící zavázán ... udělují se odpustky čtyřiceti dní pro ty, kdo je budou světit hodně
(odstavec IV.). Svátky sv. Kristina a sv. Korduly se mají světit »solemniter
cum duplici officio « - slavnostně se zdvojenými bohoslužebnými obřady
a modlitbami, tj. »a vespera usque ad vesperam « - od jedněch nešpor ke
druhým, počínajíc odpolednem předchozího dne (místo pouhých jedněch
nešpor v den samého svátku). Protože však jenom u » officia « se říká, že se
má slavit v kostele, zdá se, že solemnitates-slavnosti se odbývaly spíše mimo
kostel (odst. XIII-XIV). Otázce, jak se mají světit svátky zasvěcené sv. Cyrilovi a Metoději, se věnuje samostatný odstavec:
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XII. De celebracione festi ss. Cyrilli et Methudii, patronorum Moravie.
Q u i suscepto de manu domini superne
benediccionis premio in perennitate glorie
consistunt, ad dexteram dei patris revera
devote intuendi sunt et omni veneracione
colendi, ut quanto divina clemencia attencius eorum precibus auctorem sue pietatis
inclinant, tanto ipsi, qui sunt mediatores dei
et hominum intercedere pro nobis peccatoribus efficacius inducantur. Inter quos beatissimi et gloriosissimi confessores Christi et
episcopi Cyrillus et Methudius et patres et
apoštoli et patroni nostri precipui, qui felicissimum nostre tocius ecclesie et dioecesis
fertilitatis agrum in vinea domini Sabaoth,
totius nostre patrie radices ediderunt et palmites multiplicium virtutum et doctrinarum
longe lateque extenderunt fructus uberes
proferentes, ubi flores prodeunt, nec arescunt,
ubi semina eorum sparsa non pereunt, ubi
multiplicatis manipulis grana glorie colliguntur. Volentes autem, ut non solum hi
sanctissimi, sed et per loca eorum sue presencie odore glorificato resparsi pia et prompta devocione a Christi fidelibus vener entur,
ut dum charissimos dei honoramus amicos,
ipsi nos {96) amabiles deo reddant, quorum
nobis patrocinia vendicamus, statuimus, ut
omnes et singuli fratres et subditi nostri
per eosdem clarissimos sancte fidei seminatores, plantatores in nomine domini (97)
complantati nobiscum jucunda mente suscipiant, que leti referimus, ut totus clerus et
populus nostre diocesis ipsorum festum et
diem debeant solemniter celebrare septimo
idus Marcii una nobiscum eisdem digna v e neracione per divinorum officiorum celebracionem solemnem devotis mentibus obsequi,
letabundi omnibus et singulis utriusque sexus
hominibus, qui natalicia et solemnitates ipsorum dictorum apostolorum piis ac bonis
operibus annuo recolerint, de injunctis eis
penitenciis de misericordia omnipotentis dei

K d o j i ž přijali z P á n o v y r u k y jako
odměnu nebeskou pochvalu a žijí spolu ve
věčné slávě, ti si skutečně zaslouží, abychom
k n i m vzhlíželi s oddanou zbožností, j a k
jsou po pravici B o h a Otce, a oslavovali j e
všemi m o ž n ý m i projevy posvátné úcty. N e boť tak - s čím napjatější pozorností, pro
božskou laskavost, naklánějí ke s v ý m prosbám Původce své zbožnosti - tím účinněji
také oni sami, kteří jsou zprostředkovateli
mezi B o h e m a lidmi, jsou vedeni k tomu,
aby se zastávali nás hříšníků.
A mezi nimi - přeblažení a přeslavní
Kristovi vyznavači a biskupové C y r i l a M e toděj, i otcové, i apoštolé, i ochránci naši
nejpřednější. O n i zapustili kořeny do přešťastného úrodného pole naší celé církve a diecéze na vinici Pána nebeských vojsk, ano
celé naší vlasti. O n i rozprostřeli široko daleko ratolesti mnohonásobných ctností a nauk.
O n i plodí hojné ovoce tam, kde k v ě t y rozkvétají a nevadnou, kde jejich zasetá semena
nehynou, kde se sklízí zrní slávy z m n o h o násobně vzrostlých snopů. Chceme však,
aby nejen sami tito vrcholní světci byli
oslavováni od věřících v Krista úctyplnou
a ochotnou zbožností, nýbrž aby oslavenou
vůní své duchovní přítomnosti, jako kapky
rosy znovu skropili i místa, kde žili. A doufáme, že k d y ž uctíváme předrahé B o ž í přátele, oni nás činí m i l ý m i Bohu, na prvém
místě ti, na jejichž ochranu si pro sebe
právem činíme nároky.
Proto ukládáme, aby naši bratři a poddaní, všichni bez v ý j i m k y - týmiž přeslavným i rozsévači a sazeči svaté víry zasazení
j a k o jeden strom ve j m é n u Pána - spolu
s námi přijali s jásající myslí to, co zde
radostně oznamujeme: že totiž všichni kněží
a všechen lid naší diecéze jsou povinni
jejich svátek a den slavnostně světit dne
9. března, a spolu s námi j i m projevovat

(96) C D M , uvedené místo, m á nesprávně: ípsi » n o n « amabiles ... Z m í n k a o snopech j e čerpána asi z m n i cha Křišťana, k t e r ý m á tento obrat o M e t o d ě j o v i : » Q u i et p o s t q u a m multos Christi D o m i n i manipulos in horreo congregarat - a k d y ž tento shromáždil d o stodoly Krista Pána m n o h o s n o p ů ... «
(Život a umučení sv. Václava, hl. 1)
(97) C D M m á nesprávně » i n d o m i n o d o m i n i « .
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et beati Wenceslai et beatorum patronorum
nostrorum auctoritate confisi quadraginta
dies misericorditer relaxamus.

úctu a oddanost důstojnými projevy zbožnosti tak, že budou konat posvátné kněžské
hodinky a obřady slavnostně a se zbožným
srdcem.
A plni radosti každému z těchto lidí
obojího pohlaví, kteří budou světit den
narození (pro nebe) a slavnosti našich jmenovaných apoštolů rok co rok v tento v ý roční den zbožnými a dobrými skutky,
milosrdně uvolňujeme 40 dní z uložených
pokání, ovšem opřeni o důvěru v milosrdenství všemohoucího Boha, blaženého Václava a našich blažených ochránců.

Až do nedávná se svátek soluňských bratří světil opravdu dne 9. března.
R. 1863 jej papež Pius IX. přeložil na den 5. července.
Cyrilometodějské a ludmilsko-václavské zanícení krále Karla IV. a jeho
bratra markrabího Jana vysvětlovali někteří nepřátelé velkomoravské vzdělanosti chorobným romantismem a ješitným zdůrazňováním svého přemyslovského původu po matce Elišce. A tohoto ducha prý oba uměle naštěpovali
také své době. Jak se vsak vysvětlí tento uvedený XII. článek, nadepsaný:
» O slavení svátku svatých Cyrila a Metoděje, ochránců Moravy «? Karel
i Jan byli již mrtvi, proto nemohlo jít o vec, vyvolanou jejich přáním, nebo
dokonce příkazem. Ze nešlo ani o právě » módní« záležitost, to potvrzuje
výslovná biskupova zmínka v úvode, že svá Ustanovení nevydává: » - novitatis alicujus conceptibus inducti, sed veteribus fulcimenta prebentes - ne
veden myšlenkou nějaké novoty, - nýbrž aby poskytl podporu starým
hodnotám. Podle zmínky o snopech se biskup opíral o prameny desátého
století, o Křišťana (naše pozn. 96). Slova o jednom stromě, zasazeném přeslavnými sazeči, jsou ozvěnou »Života sv. Klimenta Ochridského«, kde
se praví: »Proto jeho učeníci byli nejlepší ze všech životem i učením, neboť
oni tak krásně zasazeni a tak důkladně zaléváni, musili mít i vzrůst z Boha «
(XVIII, 59). Myslí se tu učedníci sv. Klimenta Velického (Ochridského),
žáka sv. Cyrila a Metoděje. (98)
Jako
metodějské
života

a

tedy vykopávky

době, tak z Janových
činnosti

duši moravského
života

potvrdily,

u

kaple

křesťanství,

kapie sv. Klimenta

sv.

že se na svatoklimentské

» Ustanovení«
Klimenta

a že proto

vysvítá,

pronikala
mezi

obojím

ne musil být projev Karlova

hoře žilo

že

v

cyrilo-

v době

obnovování

cyrilometodějská

myšlenka

mohl

Obnovení

být vztah.

a Janova

chorobného

roman-

(98) Život si>. Klimenta čili » Legenda bulharská « (Bios Klémentos). - V i z J Á N STANISLAV, Osud Cyrila a Metoda a ich ucenikov v Živote Klementovom, Bratislava 1950. - PETER R A T K O Š , Pramene k dějinám Velkej
Moravy, Bratislava 1968 (2. vyd.), str. 338-355. - M M F H , II, str. 200-234.
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tismu, ale naléhavým požadavkem zoufalých potřeb doby. B y l a to doba rozvrá-

cená krvavými rozepřemi mezi třemi současnými římskými » krály «, Václavem, Zikmundem a Joštern - a zamořená vzájemným proklínáním tří současných římských » papežů «, Urbana VI., Klementa VII. a Benedikta XIII.
K tomu se družila duchovní a mravní neschopnost velké části vysoké hierarchie, zpohanstélé renesancí a humanismem, a proměněné feudalismem ve
světské pány.
Ve smrtelném nebezpečí se buďto zoufá, nebo se hledají opravdové
hodnoty. Proto ani Moravě, krvácející k smrti v bratro vražedných bojích,
nemohl stačit romantismus. Z toho důvodu hledala svou počáteční duchovní
velikost a nadzemskou pomoc u tich, z nichž se kdysi tato moravská velikost zrodila
a ze které Morava dosud myšlenkově i citově žila. Hledala prostě své otce, apoštoly
a ochránce, Cyrila a Metoděje s Klimentem, jako kdysi i soluňští bratři nosili s sebou
do boje, do práce, i do slávy ostatky Klimentovy.

Že se v této době nedalo žít jenom z romantismu, je vidět např. ze
zápisu o vizitaci pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna v Olomouci dne
23. prosince 1392. Olomouckému biskupu Mikulášovi (1388-97) ukládá
arcibiskup mezi jiným, aby věrně plnil vizitační předpisy arcibiskupa Arnošta
z Pardubic svaté paměti, a hlavně aby každoročně svolával diecésní synodu.
A na konci praví: » Rovněž prosíme biskupa ... kapitulu a olomoucké duchovenstvo, aby pokorně přijali a slavnostně světili (solempniter celebrent)
svátek Navštívení svaté Panny Marie, obdařený pokladem odpustků v téže
míře jako svátek Božího těla, a přitom vyprošovali, aby vznešená ochránkyně a paní onoho svátku vymohla pro celou církev pokoj, neboť ona nám porodila

Krále pokoje. « (99) Biskup Mikuláš r. 1358, jako svatopetrský probošt z Brna
a generální vikář biskupa Jana Očka, vyšetřoval svatoklimentskou záležitost
a doporučil ji (naše č. 2).
Svátek Navštívení (2. července) je moderní: » - propter modeme festivitatis adinvcncionem - « Oslavuje návštěvu » přepůvabně oslnivé Panny Marie:
elegantissime Virginis - do hor k Alžbětě, totiž do nejdůvěrnějších hlubin
našeho srdce, a je to tedy svátek velké lásky «. Maria má přinést pokoj nejenom
do církve a mezi národyf ale i do skalisk všech lidských srdci Proto je tento svátek

zaváděn, a hlavně v Čechách, k nimž patřila i Morava. Tato úzkostlivá prosba
vane z listiny ze dne 1. listopadu 1390, jíž Petr z Kravař, pán na Plumlově,
zakládá augustiniánský klášter v Prostějově (dnes íární úřad a kostel je sv.
Kříže, a kostel Navštívení přiléhá k němu). Také tuto listinu schvaloval
Mikuláš. (100)
(99) Původní znřni je na pergamenu, a bylo v olomouckém kapitulním archivu. - CDM, 12. svazek
i. 116. - JIŘI M A R I A V E S E L Ý , O lásce k Jitřence, str. 23 (rukopis 1963).

( t o o ) C D M , 12. sv. č. 5A - Z D O , str. 1 9 7 . - J. VESELÝ, O lásce fe Jitřence, str. 1 8 - 1 9 A str. 46. - R . 1 4 0 7

na pečeti prostějovského probošta je Kristus na kříži, kdežto na současné pečeti konventu je » Navštívení P. Marie« (CDM, sv. 15, č. 458, str. 399).
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Teprve na tomto chmurném obzoru se náležitě rozzáří obnovená kaple
sv. Klimenta jako hvězda naděje pro moravský lid. A pochopí se, že návrat
k duchovnímu bohatství svatoklimentské hory bude pro moravský lid zdrojem
obrody: potissime - na prvém místě (naše č. i) - maxime - v největší míře
(naše č. 2). Svatoklimentskou kotvou národ zakotví v bezpečném přístavu
naděje.

13. Středovského

»Posvátné

dějiny

Moravy«

Cyrilometodějské památky shromažďoval také Jan Jiří Středovský »apoštolský protonotář, rytíř (auratae militae eques), hrabě posvátného
lateránského paláce a dvora, a přitom farář v Pavlovicích nad řekou Bečvou «
(u Přerova). Své knize z roku 1710 dal název: » Posvátné dějiny
Moravy,
čili život sv. Cyrila a Metoděje, (101) podle rodu římských občanů, podle
výsady cařihradských patriciů, podle vzdělání nejpronikavčjších filosofů,
podle církevních hodností velehradských arcibiskupů, a podle zásluh nejhorlivějších apoštolů Moravy, Čech, Horního Slezska, Chazarů, Srbska, Chorvatska, Mengrellie, Čerkezska, Bulharska, Triballie, Bosny, Ruska, Dalmácie,
Pannonie, Dácie, Korutanska, Kraňska, a téměř veškerých Slovanů «.
Tato práce byla psána v trpkém potu - acerbo sudore collecta - podle
různých dějepisných spisů, jak už vytištěných, tak jen rukopisných, a podle
souvisle se udržujícího podání předků i podle úředních spolehlivých zápisů,
a listin římských veleknězi.
Dějiny vznikají tak - říká Středovský - že z času a z událostí se vytváří
pevně skloubený řetěz. Proto zasazuje život Moravy, který ztotožňuje s životem sv. Cyrila a Metoděje, do rámce » moravských bojů i mírů, smluv
a pohrom, starých pověstí a pověr i křesťanských pravd, do zřizování i zanikání biskupství, a nesčetných jiných jevů. Tento rámec, přehlížený doposud
od dějepisců, zvýší úctu k Moravě, a konečně, osvětlí Í mnoho z těch věcí,
0 které se přou, které prohlašují za nejisté či pochybné, historikové sousedních
krajů, Němci a Rakušané, Češi, Maďaři a jiní. Dějiny Moravy a život sv. Cyrila a Metoděje je pro Středovského tatáž jedna věc, a to posvátná Toto ...
všechno nám říká už pouhý titulní list.
Středovský byl duch evropské šířky. Svědčí o tom jeho spisy, hodnosti
1 jeho cesty do ciziny (sám si stěžuje, že v knize je mnoho tiskových chyb
proto, že nebyl doma, když se tiskla). Byl znám u dvora ve Vídni i v Římě,
a proto mel přístup do archivů. Pokud jde o cyrilometodějskou otázku,
(101) Sacra Mcraviae Historia si ve Vita ss. Cyrilli et Methudii... nunc primům ... lud publicae exposita a Joanne
Georgio Stredowsky...
Solisbaci, impensis Georgii Lehmanni, A n . M D C C X (v Sulzbachu, nákladem Jiřího Lehmanna 171 o).
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jedinečně zachytil psané doklady i ústní podání. Byl nadšeným Moravanem,
ale v celoslovanském rozsahu a v cyrilometodějském duchu. Jeho rukama
prošel téměř veškerý dostupný odborný materiál jeho doby o této otázce.
Snad by nebylo na škodu vydat jeho spis i dnes, ovšem s kritickým posouzením, protože Středovský užívá pramenů někdy jako syn své doby, zachází
s nimi na úrovni své doby, tak např. nasazuje někdy letopočty i jména podle
svého čistě osobního odhadu. Nesporně však nám může mnoho naznačit,
např. pro nejasné 10. století, a snad tedy i pro vztah mezi dílem cyrilometodějským a svato vojtěšským. (102)
Kniha má květnatý a barokově rozevlátý sloh. V úvodě (Praefatio) se
obrací na barokně odstupňovanou společnost, prozrazuje své rodiště (Brumov,
matka Češka ze slavníkovského Hradecka), a udává prameny a literaturu,
ze kterých Čerpá. Tyto zdroje jsou jednak domácí (I-II), jednak cizí (III-VII):
Řím, Vídeň, Vratislav, Maďarsko, archivy šlechtických rodů ... Začíná pradějinami, ale všímá si i úplně současných otázek, jako byl tehdy např. návrh
průplavu Dunaj - Morava - Odra - Visla (str. 3-4).
Napsáním knihy chtěl Středovský zpřítomnit zašlou slávu Moravy.
Neboť právě v jeho době » rodná moravská řeč, která se téměř ve všem
podobá české, trpí velký nespravedlivý útlak. « Početní Němci se totiž podle Středovského - snaží usazovat se mezi námi, jak se o to snažili už odedávna, přičemž však naučit se našemu jazyku pokládají pro sebe za hanbu,
jak na to upozornili už i v Cechách. (103) Nejhanebnější ovšem je to, že se
najdou odrodilci, kteří se stydí za své moravské jméno a poněmčují je. Uvádí
doklady, že úřední řečí na Moravě byla vždy moravská čeština: r. 1690 hrabě
František Kolovrat odpovídal česky císařským komisařům na zemském sněmu, když tam začali mluvit německy - německým advokátům se pronášel
rozsudek česky - a známý je krásný list Karla ze Žerotína na obranu moravského jazyka z r. 1610.
Plným proudem se podle Středovského začalo valit na Moravu germánství s nekatolickými německými kazateli (pikardi, novokřtěnci, ariáni,
flakciáni, trinitáři, fotiniáni, luteráni, kalvínci, zvingliniáni, adamité, a vůbec kteří ne?). Tak např. ve Slavkově bylo 14 sekt. Každý byl sám sobě pontifex, rex et lex - papež, král a zákon. R. 1619 byly přijaty lužické protestantské
zákony náboženské a převládlo násilí: kardinál František Ditrichstein uvězněn,
kanovníci týráni, Jan Sarkander umučen pro nevyzrazení zpovědního tajemství, řeholníci a řeholnice vyhnáni z klášterů, a kdo z nich se na nátlak státu
oženil, dostal věno ze státní pokladny (str. 6-13).
(102) Kniha V . (str. 459-582). - V i z též FRANTIŠEK D V O R N Í K , Svatý Vojtěch, Ř í m 1967.
(103) P A V E L S T R Á N S K Ý , Republ. Bojoh, c. 2, I 12 (Středovský, str. 5-10).
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V tomto hospodářsko-společenském, mravním a náboženském rozkladu
národa vyvstávala podle Středovského jediná možnost k záchraně: osobnost
a dílo soluňských bratří - Velehrad. Velehrad (Welyký-Hrad), nebo Welogrod
(Eneáš Silvius v Histor. Bohem. c. 13) - též Vetvar či Vetvara (papež Evžen II.,
v listě z r. 826) (104) - podle Němců Modoburg (král Přemysl pri druhém
určování velehradských statků): byl prý půl germánské míle široký a jednu
germánskou míli dlouhý. Jeho částí je i dnešní Staré Město, na pravém břehu
řeky Moravy, což se dodnes udrželo v paměti. A je to ta část Velehradu,
která obklopovala vyvýšeninu, na které se tyčil královský palác, budovy
měšťanů a sídla šlechticů (str. 17-18). Název »Vetvár« budí zájem dodnes.
Někteří myslili, že jde o spojení maďarského slova » vár « a latinského » vetus «, zkomoleného na vet. Slovo » vár « je běžné a znamená: pevnost, hrad,
zámek, město (ve středověkém smyslu, opevněné), pri čemž se jedná většinou
o opevněný hrad královský, hlavní, ústřední. Latinské »vetus« znamená
starý, starobylý. Vet-vár odvozovali od Vetus-Vár, což by bylo » Staré
Město «, nebo » Starý Hrad «, a vysvětlovali to jako zkomolený maďarský
výraz pro » Antiqua Urbs Rastizi«, Staré Městro Rostislavovo, jak Fuldské
letopisy nazývají r. 871 jednu z ústředních pevností Velké Moravy, odkud
Svatopluk rozdrtil Němce. Ale toto spojení se mi zdá příliš násilné a vyumělkované. Vhodnější se mi zdá vysvětlit slovo » vet « jako maďarské, jen podle
slyšení napsané »véd«, což značí: ochrana, obrana, útočiště, hradba, val;
a jako sloveso: bránit, chránit, hájit. Potom by » Vétvár « bylo » Védvár «,
a znamenalo by to bez jakéhokoli znásilňování dvě věci: a) opevněný, hrazený hrad (královský), opevněné, hrazené město, místo opevněné k vojenským účelům a tedy pevnost - b) ochranný, útočištný hrad, opevněné útočiště, opevněné, hrazené město. A pak by » Védvár « odpovídalo asi té Rostislavově pevnosti, kterou r. 869 Fuldské letopisy nazývají »nevýslovná
a všem starodávným nepodobná Rostislavova pevnost«, od níž nejmladší
Ludvíkův syn Karel musil odtáhnout s nepořízenou. Podle všech slovníků
»vár« znamená už samo sebou hrad, pevnost, opevněné město. Když se
k němu přidává ještě »véd«, zdá se, že se tím chce naznačit místo opevněné
mimořádně, veleopevněné, velepevnost, Velehrad, a tedy »Velehrad «.
Dnes z toho všeho zbyla jenom vzpomínka - pokračuje Středovský a klášter cisterciáků, postavený na okraji. Zbyly tu však i jiné věci: hradby,
příkopy, hromady kamení, stopy po zdích... »Já sám jsem se na to díval
těmato svýma očima a těmato rukama jsem držel opracovaný kámen, vyrvaný
ze základů, pocházející snad z klenutého okna či z brány ... « (str. 18-19).
A z bohatého archivu velehradského kláštera čerpal Středovský i pro tyto
{104) Středovský, tamtéž str, 71.
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» Posvátné dějiny «, hlavně podle rukopisů Kristiána Hirschmenzela, z jeho
»Kroniky o Starém a Novém Velehradě« (str. 23).
Podle tohoto starého ústního podání byly na Velehradě (Staré Město)
v Rostislavově době tyto chrámy: Rostislavem založená basilika Panny
Marie, později povýšená na katedrální a metropolitní - chrám sv. Petra
a Pavla - sv. Klimenta, papeže a mučedníka - sv. Marie Magdaleny - sv. Jana
Křtitele. Tento poslední je dodnes skutečně v lesíčku blízko kláštera, a to
také byl ten, který dal kdysi na počátku markrabí Vladislav cisterciákům
(str. 212 a 220). Rostislav umožnil celé dílo solunských bratří, proto on je
pro Moravu a tak pro všechny Slovany » dobročinný zakladatel a usměrňovatel celého křesťanství, čili náboženského života: institutor et rector
totius Christianitatis seu Religionis benignus« (str. 213).
Cisterciáci nebyli proti cyrilometodějské myšlence (naše poznámka: jak
tvrdil bez podkladu např. František Přikryl 105). Je to vidět už i z toho, že
cisterciácký kostel má zasvěcení »Panny Marie nanebevzaté a sv. Cyrila
a Metoděje«, pří čemž mariánské zasvěcení bylo pro cisterciácké chrámy
povinné (str. 212). Mimoto byly v cisterciáckém chrámě také boční kaple
sv. Cyrila a Metoděje a sv. Václava, a r. 1700 též kaple sv. Klimenta, což
je jasný důkaz cyrilometodějské a svatoklimentské úcty (str. 220-1). Bylo
by ovšem nutné zjistit, zdali tam byly hned na počátku.
Ze i zakladatel cisterciáckého Velehradu, markrabí Vladislav, zvaný
» Zbožný «, byl vynikajícím ctitelem sv. Cyrila a Metoděje, je podle Středovského známá věc. Ano, právě pro svou neutuchající vděčnost, a vůbec
pro vděčnost celého moravského lidu vůči svatým apoštolům Slovanů,
postavil v královském velehradském městě klášter s kostelem zasvěcený
Panne Marii a sv. Cyrilu a Metodějovi. Tyto posvátné stavby svěřil členům
cisterciáckého řádu proto, aby zde na tomto místě zpívali bez přestání Bohu
chválu v jeho svatých za obrácení moravského národa (str. 437-8). Podobně
se dívali na Velehrad i Přemysl Otakar II. a tehdejší pražští i olomoučtí
biskupové (str. 439).
•

*

•

Nalezení
kostí sv. Klimenta Cyrilem a Metodějem na Krymu se klade do r. 861.
Tehdejší soudobý záznam o nálezu se nazývá » Řeč na přenesení ostatků
sv. Klimenta neboli legenda chersonská «, a napsal ji úchvatně sám Cyril. (106)
Důležitou

poznámku

má Stredovsky

také o ostatcích sv, Klimenta.

(105) Sv. K l i m e n t u Osvětiman.
(106) Uveřejnil JOSEF V A Š I C A , Literární památky epochy velkomoravské (863-885), Praha 1966, str. 139-147.
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Vašica upozorňuje na velikou obtížnost čtení. Avšak Středovský už r. 1710
udává její obsah věrně (str. 96-99). Svatí bratři donesli ostatky na Moravu
(str. 209-10). Byl to jejich nejdražší poklad, velekněžský vzor, nebeská ochrana,
pevné vyznání víry v jednotu církve pod jednou hlavou. Avšak - uprostřed
jejich požehnané práce na Moravě - naráz se objevil na obzoru blesk války,
který naplnil Cyrilovo srdce úzkostlivým neklidem:
» Hic Cyrillus dubiam belli metuens aleam,
et de sacro Clenodio, sancti nimirum d e mentis corpore nimium sollicitus, bona Regis
gratia, loco quodam inaccesso, montibus et
sylvis operto, haud procul Welehradio, in
vicina ilia (sylva), quae nunc sepit vetus Castrum Cymburg, construere coepit Ecclesiam Divi Clementis nomini dicatam: in
qua si periculum ingrueret, recondi possent
extra Bellonae tumultum, pretiosae Martyris
Reliquiae.«

T u padl na Cyrila strach z nejistého v ý sledku války. Nadmíru ho znepokojovala
starost o posvátný poklad, totiž o tělo sv.
Klimenta. A proto s laskavým svolením královým ( = ze štědré milosti královy) na jakémsi nepřístupném místě, skrytém v horách
a v lesích, nedaleko Velehradu, v tom
blízkém lese, který leží nyní kolem starého
hradu Cimburka, začal budovat kostel, zasvěcený jménu zbožštělého Klimenta. V něm,
kdyby hrozilo naléhavé nebezpečí, by se
mohly ukrýt drahocenné ostatky Mučedníkovy, stranou válečné vřávy. (Str. 239).

Cyrilovy obavy se bohužel splnily, a tak Středovský pokračuje:
»Interim Germani, vana spe pacis subdole eluso R e g e Radisiao, ad finem Mensis
Julii, ex improviso in Moraviae regnum
hostiliter irrunt, et sine discrimine omnia
igne ac caedibus immaniter miscent. Quem
Cyrillus infelicem intelligens Patriae statum,
Lipsana D. Clementis, Welehradii levata, in
templům, seu potius sacellum, paulo ante
inter Sylvas Welehradio vicinas, in colle
quodam fundatum, tempestivo detulit gressu.
Hodiedum supersunt sacrae illius Aedis vestigia. Inter cacumina, quae a Buchlow Arce,
ad Cymburg Castrum porriguntur, prominet
collis, omni ex parte praecelsis septus montibus: in quo prestantes parietinae, et ejus,
quod hactenus retinet nomen Klyment, quasi
diceres, Clemens, veteris templi faciunt fidem. Vicini vero illi loco homines, continuata
Majorům suorum traditione nixi referunt,
in eadem collapsa Aede sacra, bellorum tuinultibus requievisse corpore S. dementem.
Quibus, nos locum dantes, » cum famae rerum standum sit, ubi certam derogat vetu-

Mezitím však Němci jen oklamali krále
Rostislava marnou nadějí na pokoj a mír.
A ke konci měsíce července znenadání vpadli
nepřátelsky do moravského království, kde
všechno bez rozdílu hrozně rozvracejí pálením a vražděním. Také k Cyrilovi došla
zvěst o nešťastném stavu otčiny. Vzal z V e lehradu ostatky sv. Klimenta a ještě v pravý
čas j e zanesl do chrámu či spíše do svatyňky,
založené krátce předtím v lesích blízko V e lehradu na jakémsi pahorku. Dodnes tam
jsou uchovány stopy po oné posvátné stavbě.
Mezi vrcholky, které se táhnou od hradu
Buchlova ke tvrzi Cymburku, vyniká pahorek, obklopený ze všech stran vyššími horami. Na něm jsou pobořené zdi (zříceniny,
rozvaliny), a ty zaručují jistotu o tom starém chrámě, který dodnes má jméno » Kliment«, což je totéž, jako kdybys řekl Klement. A lidé, žijící blízko toho místa, se
odvolávají na nikdy nepřerušené ústní podání, převzaté od jejich předků, ä říkají,
že v těchto posvátných rozvalinách odpo-
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stas fidem« (107): hoc anno inquieto et M o ravis acerbo, id accidisse statuimus. «

čívalo za válečných zmatků tělo sv. Klimenta. Protože tedy » se má trvat na tom,
co o věcech říká vyprávění lidu, tam kde
velká časová vzdálenost znemožňuje jistou
pravdu « - my přijímáme jako pravdu toto.
A rozhodujeme se pro to, že v tomto neklidném roce, pro Moravany tak trpkém, se to
skutečně stalo. (Str. 244.)

Středovský má na mysli rok 864. Opíral se zde asi o Fuldské letopisy,
kde se k roku 864píše: » Král Ludvík vytáhl v měsíci srpnu s velkým vojskem
za Dunaj a oblehl Rostislava v jakémsi městě, které se v řeči onoho národa
nazývá Dovina. Ten však, když se neodvažoval střetnout se s královými
vojsky a když viděl, že nemá, kudy by unikl, v tísni byl nucen dát taková
rukojmí a v takovém počtu, jak přikázal král. Nadto ještě stvrdil přísahou,
že s veškerými svými velmoži bude po všechny dny králi zachovávat věrnost, třebaže ji nikterak nezachoval «. Jde o Ludvíka Němce. U jména « Dovina « je vsuvka » puella «, česky » dívka «, takže šlo o » Devin «. Ludvíkovo
tažení bylo asi i z popudu německých biskupů, a to jako odezva na to,
že Rostislav povolal z Cařihradu Konstantina a Metoděje, a vůbec se zaměřoval na Východ. Tažení se uskutečnilo krátce po příchodu soluňských
bratří, a Konstantin věděl, že je zaměřeno proti nim, proto ukryl Klimentovy
ostatky. Úmysl, udělat z Moravy » Slovanskou Marku «, však se Ludvíkovi
nezdařil. (108)
Středovský dále píše, že podle lidového podání přinesl sv. Cyril Klimentovy ostatky na chřibskou horu z Velehradu - Starého Města, a že i tam
byl chrám sv. Klimenta (str. 212, 292). Toto ústní podání je ve Starém Městě
živé dodnes, 250 let po Středovském. Vykopávkový výzkum potvrzuje
možnost jeho pravdivosti. Dr. Vilém Hrubý by kladl kostel sv. Klimenta do trati » Zerzavica «, kde r. 1935 bylo objeveno rozsáhlé sídliště ze
střední doby hradištní (9. století) a nahromadělina pískovcových, namnoze
opracovaných kamenů, mezi nimi i veliký úlomek ostění. (109)
Zdali na horu sv. Klimenta přenesl Cyril také své moravské žáky, o tom
se Středovský nezmiňuje. Činí to buďto proto, že je tam Cyril nepřevedl,
anebo mu bylo samozřejmé, že je tam umístil také. Hned po ostatcích sv. Klimenta měl Cyril jistě na srdci budoucnost svého díla na Moravě, a tedy
své žáky, svůj druhý nejdražší poklad. Tyto své žáky a jejich učitele jistě

(107) L i v i u s , Decad. I, lib. 7. - Při této zprávě se Středovský odvolává též na Pěšinu, Mars M o r a v . I,
c. 5, str. 151.
{108) M M F H , I, 98; T a m t é ž str. 75 (Letopisy Bertinské k r. 864); C D B , I, 10 (list Mikuláše I).
(109) V I L É M H R U B Ý , Staré Město- Velkomoravský Velehrad, Č S A V Praha 1965, str. 180-182.
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reseni teto otázky vsak nam muze umožnit především dalsi soustavný vykopávkový výzkum u svatyně sv. Klimenta. Byla-li škola v Cechách na
Budči, tím nutněji musela být i na Moravě.
Třebaže Středovský mluví pouze o stavbě kostela, můžeme se klidně
domnívat, že tam byl také nějaký klášter. Cyril totiž nemohl nechat svůj
nejdražsí poklad bez ochrany, a tu svěřil zřejmě svým nejvěrnějším druhům,
kteří byli mniši a nemohli žít bez kláštera. Tím spise, shromáždil-li tam Cyril
i své žáky.
Dnes je

velmi těžké

zjistit,

do jaké

míry měl Středovský

svá tvrzení

jenom

Velmi důležité svědectví stran velkomoravského období nám zde může podat vykopávkový výzkum a Dr. Vilém Hrubý napsal: »Diskuse o problematice
tohoto místa, přihlížející jak k tamní topické situaci (poloha, umístění, okolí)
a k archeologickým poznatkům, tak k historickým poměrům dané doby,
přivede nás na sám práh souhlasu s podstatnými údaji celé místní tradice ... « » Všechny dosavadní archeologické nálezy ukazují, že hradisko bylo vybudováno teprve Slovany, a to někdy v polovině 9. století... « ( n i )
Vykopávkami se už také zjistilo, že kaple sv. Klimenta nestála nikdy
sama. Vine se kolem ní trojnásobný věnec opevnění (příkopy a valy), viditelný dodnes. Zjistit přesně a bezpečně původní vlastní poslání tohoto místa
je dnes velmi těžkou úlohou. Na obchodní a výrobní, vojenské, kmenové
nebo oblastní ústředí je hradisko příliš malé a odlehlé. Poměrně malé by bylo
i na útočiště, aspoň v 9. století, a nadto má trvale udržovanou svatyni a nese
stopy trvalého osídlení, kdežto útočiště se užívalo pouze příležitostně. Zbývá
proto opravdu už jen možnost, že bylo vybudováno pro nějaké zvláštní
církevní účely - říká dr. Hrubý - zvláště když uvážíme, že vznikalo v období
upevňování křesťanské ideologie. Mimořádnost tohoto místa je potvrzena
i údivem generálního vikáře Mikuláše, že kaple sv. Klimenta nepatřila r. 1358,
ani dříve, do hranic a pravomoci žádného farního kostela (naše č. 2).
Proto Vilém Hrubý usuzuje: » Hradisku tedy vtiskuje (ovšem kromě
popsané už celkové situace) zvláštní charakter právě existence tohoto kostela.
A přitom se zdá při celkem neveliké hustotě tamního osídlení, které tvořilo
jen malou obec, že chrám nebyl ani tak určen pro tuto opevněnou osadu,
jako spíše že opevnění, v podstatě vytvářející soustředné kruhy, bylo zřízeno
k ochraně svatyně, takže se tu vytvořil jakýsi ranně křesťanský posvátný
okrsek - temenos. Připomeneme-li v této souvislosti ještě skutečnost, že v oné
z ústního lidového podání či přímo z původních písemných pramenů.

(110)

V I N C E N C B R A N D L , Poloha starého Velehradu, 1862, str. 33. - První staroslovanská legenda o sv. V á clavu, hl. i (Na úsvitu křesťanství, E L K Praha 1942, str, 69).
(111) VILÉM H R U B Ý , Velkomoravské hradisko sv. Klimenta u OsvĚtiman, str. 53.
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době byla stavba kostela sama o sobě významnou událostí, která se nemohla
uskutečnit bez souhlasu knížete, je to dalším, náznakem hlubšího a širšího
významu tohoto místa. Pro hrstku tamních obyvatel by nebyl budován
misijní chrám, spíše tam mohl být neveliký počet lidí usazen ve službě božího domu. «
» Ukazuje-li přitom zasvěcení tohoto chrámu na spojení se soluňskými
bratry, nezdá se tradice zaznamenaná J Středovským nemožná... « (uv. pr.,
str. 54).
Nejistotu mohl mít sv. Cyril za války jedině o osudu blízkého ústředního
velkoměsta Veligradu, kde asi Klimentovy ostatky byly dosud uloženy,
a odtud je proto skryl ve chřibských horách. Soluňští bratři žili jako mniši
na maloasijském Olympu, kde se nořili horlivě do modlitby a posvátných
knih (ŽM 3). Láska k této hoře byla v Metodějovi žhavá ještě před Cyrilovou
smrtí v Římě r. 869: Tehdy - »když Filosof odcházel na Boží soud, řekl
svému bratru Metodějovi; »Hie, bratře, my dva jsme byli jedno soupřeží
a táhli jsme jednu brázdu, ale já padám na líše a skončil jsem svůj den. Ty
však miluješ horu velice - nu ale kvůli Hoře nemůžeš opustit své učení.
Vždyť čím můžeš být spíše spasen?« (ŽM, 7). Hora sv. Klimenta mohla
být vybudována jako malá náhrada místo milovaného kláštera Polychronu
na Olympu. Snad je to pouhá náhoda, že celkový pohled na svatoklimentskou horu se silnice Osvětimany-Vřesovice je velmi podobný pohledu na
maloasijský Olymp s Polychronem. Anebo snad tato jemná srdce si vybrala
toto místo záměrně?
Pro jsoucnost mnišského života u nás v Cyrilově době máme Kosmovo
svědectví: »Roku od narození Páně 894... Svatopluk král moravský - jak
se se všeobecně vypravuje - zmizel uprostřed svého vojska a nikdy se již
neobjevil. Pravda však je, že přišel sám k sobě ... za temna půlnočního
nikým nepozorován sedl na koně, projel svým táborem a uchýlil se na
jedno místo, na stráni hory Zoboru, kde kdysi s jeho podporou a pomocí tři poustevníci ve velikém a nepřístupném lese vystavěli kostel. Když
tam dojel, na skrytém místě v tom lese zabil koně a svůj meč zahrabal do země. Na úsvitě přišel k poustevníkům a oni nepoznali, kdo je. I byl po mnišsku
oholen a oblečen v poustevnické roucho. A pokud žil, zůstal nepoznán,
teprve když již chápal, že se blíží smrt, prozradil mnichům, kdo je a hned
potom umřel. « (112)
Protože Svatopluk strávil velkou část svého života v Nitře, napřed jako
údělný kníže, ale později i jako král, jde zřejmě o Zobor u Nitry.

(112) Kosmova kronika česká, I, 14. Praha 1929, Melantrich, přeložil Karel Hrdina. - M M F H , I, str. 200203. - Z p r á v u zachytil i tzv. Dalimil, 23-24 ( M M F H I, str. 273-Ó).
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A tak můžeme klidně uzavírat s Vilémem Hrubým: »Řada skutečností,
náznaků a domněnek nás tedy vede k tomu, abychom hledali na svatoklimentském hradisku u Osvětiman jednu z významných stanic cyrilometodějské činnosti... lid zblízka i z okolí zřejmě nepřestával svatoklimentský
kostel aspoň příležitostně navštěvovat - hora sv. Klimenta se stávala poutním
místem, na jehož tradici navazují cílevědomě augustiniáni... « (113)
Pokud jde o stavební zásahy u kaple sv. Klimenta, podle archeologického výzkumu by výraznější z nich mohly jít asi v tomto sledu:
1) V 9. století
předtím na hoře tvrz.

-

vybudování, anebo podstatné úpravy, byla-li už

2) Asi v 11. století - oživení po velkomoravské zkáze, když v břetislavské době šla naší vlastí mohutná vlna nové úcty ke sv. Klimentu a obrození slovanského mnišství sv. Prokopem.
3) Ve 14. století - obnovení v gotickém slohu za brněnských augustiniánů, o čemž máme již písemné doklady.
Tyto zásahy se dají vyvodit jednak rozborem zdiva, jednak slohovou
rozmanitostí jednotlivých nalezených stavebních zlomků a materiálu. První
stavební zásah představuje vznik svatyňky, patrně brzy po r. 863. O celé
stavbě píše Vilém Hrubý: » Tato jednoduchá kaple, jejíž apsida je (téměř)
stejně široká jako loď, kupodivu připomíná právě tímto detailem nejistý
původ kostela sv. Víta ve Starém Městě. Liší se však od něho tvarem své
apsidy, který tu je podle mého mínění právě nejvýraznějším znakem byzantského stavitelství, a tedy misijního díla cyrilometodějského.« (114)
A právě tato kněžištní apsida je asi onou původní svatyňkou, kterou snad
stavěl Cyril s Metodějem pro Klimentovy ostatky. O tom může rozhodnout
především další soustavný archeologický výzkum.

VÝHLEDY

K

OBZORŮM

(Závěry)

Zápis č. i a 3, tj. potvrzení Jana Očka z Vlašimi a augustiniánská kronika z Brna prohlašují, že se na svatoklimentské hoře obnovuje klášterní
život a kněžská činnost proto, aby se mohlo » posloužit slovem Páně (Božím
slovem) lidu, který tam ve zbožnosti svého ducha chodí«. Podle listiny ge(113)
(114)

VILÉM HRUBÝ,
VILÉM HRUBÝ,

Velkomoravské hradisko sv. Klimenta..., str. 59 a 57.
Staré Měesto - Velkomoravský Velehrad, uv. pr., str. 209.
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nerálního vikáře Mikuláše - pro lid, který »tam bude chodit«, či prostě
»přijde«. Ovocem má být mimořádně veliké prohloubení úcty k Božímu
jménu, protože moravský lid tam chodí »ve zbožnosti ducha«. Právník
Mikuláš podotýká, že se věc povoluje nejenom na základě žádosti markrabího
Jana, ale že si to prošetřil i jinak a jinde (alias), a to všechno dopodrobna
a pečlivě, a je na základě dostatečného a spolehlivého svědectví plně přesvědčen,
že je to pravda. Z jakých kořenů tam rostla pro lid síla? A když se tělesná
žíznivá ústa napila z dnes zasypané studny před vchodem do svatyně, nebo
z »pěti žídel« u cesty, či ze studánky pod třetím okruhem vnějších valů,
nyní zvané »Metodějova « - co a z čeho tam pila » zbožnost« vyprahlého
ducha? O tom písemné prameny mlčí.
Vykopávky
říkají, že se tu žilo již v 9. století, pravděpodobně mužské
osazení, a jizby mají podobu mnišských kobek... Rozum se táže: Klášter?
Listina říká, že kaple stojí od pradávna, daleko od lidí a farních kostelů,
a nikdy nepatřila do žádné farnosti... Církevní právo se dohaduje: Biskupské
sídlo? Klášter? Klášter biskupův? Pro jaké cíle? Pro školu? Čí?
V zakládací listině brněnského augustiniánského kláštera (115) se markrabí Jan Jindřich horoucně dovolává své pokrevní příslušnosti k rodu Přemyslovců po své matce Elišce. Ale ještě nadšeněji vyznává svou duchovní
příslušnost k tomuto rodu, a výslovně k Ludmile a k Václavovi. Jako oni
uprostřed královské nádhery si uchovávali chudé srdce a rozdávali nuzným,
tak se to snaží dělat i Jan. Jako Ludmila a Václav stavěli nové kostely s domy
pro Boží služebníky, a staré svatyně opravovali, tak i Jan po jejich stopách
zakládá pro augustiniány v Brně nový kostel a klášter Zvěstování Panně
Marii a sv. Tomáše apoštola ... K tomu náš rozum logicky doplňuje: » - a tedy
i opravuje prastarou opuštěnou kapli sv. Klimenta. « Jména Cyril a Metoděj
se zde nevyskytují prostě proto, že Jan - vládce - jde po stopách vladařů:
kněžny Ludmily a krále Václava, příbuzných. A pak, náboženské ovzduší
ve 14. století od Dalimila dál bylo tak cyrilometodějské, že kdo šel ve stopách
Ludmily a Václava, nepotřeboval ujišťovat, že má ducha Soluňských bratří
(Emauzy, remešský Evangeliář, kalendaria, svátek Cyrila a Metoděje, atd.).
Pokud zatím víme, výslovně mluví o vztahu mezi Cyrilem a svatoklimentskou horou až Středovský: hora je skrýš a útočiště pro Klimentovy
ostatky. Rozum se ptá: Měl Cyril kolem r. 864 již tolik věrných pomocníků,
aby je zam nechal jenom hlídat ostatky? Neskryl tam i »školu« - už jenom
proto aby »učení« mohlo pokračovat i za války? Neutekli se tam i lidé
z nejbližšího okolí, jednak aby se skryli, ale také aby pomohli případně horu
s » pokladem « bránit za ochrannými kruhy valů? Cyril s Metodějem, zvyklí

(115) V .
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BRANDL,

Codex Diplomaticus...

Moraviae ( C D M ) , svazek 8 (1350-55) č. 7, B r n o 1874.

učit, rozdáváním slovanského » Slova « snadno proměnili toto hmotné útočiště v duchovní, kde v lesním tichu se tak našlo ticho duchovní: uspokojení rozumu a pokoj srdce, síla k životu.
Kliment, Cyril a Metoděj i Moravané byli křesťané. Podle svědectví
archeologie a vykopávek z katakomb, ctili již první křesťané mučedníky
jako hrdiny, v jejich tělesných ostatcích viděli záruku a zdroj pomoci Boží,
a nad jejich hroby stavěli oltáře, na než přicházel eucharistický Ježíš vést
» dialog « o záchraně s každým pokřtěným. Avšak - ve 14. století již dávno
Klimentovy ostatky na hoře nebyly, a lid tam stejně chodil jako odedávna.
Byly tam sice tytéž prastaré zpustlé zdi, ale že ani ty samy nestačily, je vidět
z toho, že se volalo po obnovení života. A tak nezbývá než věřit, že jedině
Cyril, jeho práce a jeho odkaz, mohou vysvětlit tajemnou přitažlivost tohoto
místa.
Latinský » Životopis Konstantinův se zprávou o přenesení sv. Klimenta «
říká, že když Cyril a Metoděj přišli s Boží pomocí na Moravu, místní obyvatelé se nad zprávou o jejich příchodu velmi radovali, zvláště když uslyšeli,
že s sebou nesou ostatky sv. Klimenta a evangelium, přeložené od zmíněného
Filosofa do jejich jazyka.
(116) Klimentovy ostatky a slovanské evangelium
znamenaly dvojí poklad, jak pro Moravany (tak těžko se dnes věří mohučské
synodě z r. 852, že »moravské křesťanství je rudis, hrubé, neuvědomělé«) tak pro Konstantina Filosofa.
Cyril s Metodějem jsou vlastně také první slovanští archeologové,
a možná vůbec křesťanští: zasloužili by si, aby byli úředně prohlášení za
nebeské ochránce archeologické vědy, která dnes odhaluje podle pravdy
důležité poznatky lidstvu i křesťanům. Hledali a našli na Krymu Klimentův
hrob a kostru s kotvou. Lásku a odbornost, s jakou to dělal, zachycuje Cyril
sám ve své » Řeči o nalezení«. Když vášnivý cestovatel - píše Cyril - dokončí svou cestu, vypráví potom rád i po létech, co zažil. Tak ani Cyril
» nepřestane nikdy vyprávět bratřím o skvělém a oblažujícím získání ostatků
blaženého Klimenta, ve kterého věří a doufá, a kterého má rád ... Veliká
naděje z víry a z lásky k nevyčerpatelnému pokladu blažených ostatků svatého
Klimenta se nevytvořila lehce ... Naše duše byla jako bodána ostnem, ale
nepřestávala doufat... « Když se mu jeho sen splnil, popisuje Cyril, jak se
napřed objevila hlava - jasné slunce z hlubin podsvětí - pak posvátná rakev,
zachované částky ostatních údů, posvátné ruce, stehenní kosti a ostatní,
a na konec objev kotvy. A kdežto údy podléhaly rozkladu, kotva byla pro
svou tvrdost zachována až i do malých úlomků, od ní udrolených... Tak
bylo objeveno toto nesmírné bohatství.

(116) Magnae Moraviae Fontes Historici, II, B r n o 1967, str. 1 2 8 (hl. 7 ) .
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Cyrilova » Řeč « představuje vlastně první slovanskou vědeckou archeologickou » nálezovou správu «, jejíž spolehlivost byla později, kolem r. 868,
v Římě potvrzena očitým svědkem nálezu, jimž byl smyrnenský biskup
Metrofan Anastázij, kolem r. 861 vyhnaný na Krym.
V zaníceném závěru přirovnává Cyril ruce těch, kdo odkrývají podobné
poklady (a tedy archeologů), k prorockým kleštím, jež vybírají z ohne
»strašlivé žhavé uhle«... A děkuje Klimentovi, že nezklamal jeho palčivou
naději a svěřil se jemu ... » - chtěls být nalezen a objeven našima neobratnýma rukama, abychom se bohatě nasytili žádoucího pokladu. Bud i nám ...
dobrotivým dárcem duchovním darů. Z tvé překrásně rakve bleskotá a prýští
mystická, tajemná záře. Kéž se zbavíme duševních i tělesných strastí a všech
nástrah protivníka ... abychom těmi velikými dary občerstveni a posíleni,
potřeli a zničili veškerem rozvrat a sílu protivníka a slavili tvou přeslavnou
památku v radosti nad tím ... že naplňováni veškerou krásou ... bezpečně
budeme uchováni pro nebeské království toho, který te dnes slavně zjevil
a stále působí tvé svaté zjevování
tvých ostatků - Krista, pravého Boha ... »(117)
Přitahovalo i Moravany do chřibských lesů k pustnoucí kapli toto mystické, tajemné vyzařování Klimentovy trvající přímluvy ? Ještě i dnes, když
se vstoupí po stezkách vedoucích na » Klimentek « do tichého lesního šera
tamních pahrbkovitých hvozdů, které obklopují svatoklimentskou horu,
začne padat cosi posvátného do mysli a srdce, a i člověk začne tichnout zvnitřku. Možná, že je to osobní dojem. Ovšem, tu šlo o křesťany, a podle nich
by to mohlo být i tajemství » obcování svatých « - tj. trvající společenství
» zasvěcených «.
Druhým pokladem Moravanů i Konstantina Filosofa bylo slovanské evangelium. Jak » vášnivě « miloval Cyril i tento poklad, o tom zpívá on sám
ve svém »Předzpěvu ke slovanskému překladu čtveroevangelia «:
»Je tedy třeba poznat Boha.
Proto slyšte, Slované, toto:
Dar ten je věru od Boha daný,
dar Boží je to údělu po pravici,
dar duším, nikdy se nekazící... «
» V y všichni, kdo svých duší krásu
vidíte a milujete a rádi byste
temnotu hříchů zapudili...
slyšte nyní svým rozumem,
slyšte, všichni lidé slovanští,

( 1 1 7 ) Ř e č na přenesení ostatků sv. K l i m e n t a , n e b o l i L e g e n d a chersonská, česky
mátky epochy velkomoravské, str. 139-147, 54-62.
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slyšte Slovo, od Boha přišlo,
slovo, jež krmí lidské duše,
slovo, jež sílí srdce i rozum,
slovo to, jež vede k poznání Boha.
Jako bez světla oko mít nebude
radost...
tak i každá duše bez knih... «
» ... duše, knih zbavená,
zdá se být v člověku mrtvá. «
Nahé jsou všechny národy bez knih
a nemohou zápolit beze zbraně
s protivníkem... «
» Neboť kdo přijmou knihy ty,
Moudrost-Kristus v nich mluví
a duše vaše posiluje.« (118)
Slovanské evangelium je i podle cařihradského císaře Michala III. » dar
větší a vzácnější nad všechno zlato a stříbro i drahé kamení a pomíjivé bohatství« (ŽK 13). Je to hořčičné semínko, z něhož vyrostl mohutný strom
slovanské vzdělanosti, plodný pro celou církev a pro celé lidstvo. A tento
růst závisel na jediném slově: » učit«, což znamená » Školu «.
R . 863 přijal Rostislav Cyrila s velikou ctí, shromáždil učedníky a dal
mu je učit (ŽK 14). Asi po čtyřiceti měsících pokládal Cyril své žáky za
vyučené a šel je vysvětit (ŽM 5; Ž K 15). Zajímavé je, že se neříká: šel je
» dát« vysvětit. Cestou se zastavili u panonského knížete Kocela na Blatenském jezeře. Kocelovi se velmi zalíbilo slovanské písmo, a naučil se mu
a dal jim padesát dalších učedníků (ŽK 15). Vzhledem k poměrně velmi
krátké době » učení « byli tito učedníci zřejmě již vzdělaní, protože jinak by
asi nebyli schopni naučit se tak brzy napřed sloviensky číst a psát, a ihned
zvládnout všechny předměty předpokládáné pro svěcení. Učilo se asi podle
tehdy moderního sv. Jana Damašského (f 770), a tedy filozofie, dějiny víry
a bludů, věrouka, mravouka, Bible, hudba, a na Moravě nadto ještě vlastní
slovanská liturgika, moravský bohoslužebný obřad: officia divina, ofíicia
Ecclesiastica - Boží služba. Učilo se z řeckých pramenů, překládaných
současně do slovanštiny, a protože se potom zkoušky dělaly v Římě, musily
se tyto předměty umět říci i latinsky. Zkoušky byly tím těžší, že i v Římě
na počátku » bylo hodně jistých lidí, kteří reptali proti slovanským knihám
a říkali, že mít vlastní písmo nepřísluší žádnému národu kromě Židů, Řeků

(118)

Konstantina-Cyrila, P ř e d z p ě v k e slovanskému překladu čtevroevangelia, česky J.
Lit. pam., u v . pr., str. 103-106, 25-28.
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a Latinců « (ŽM 6). Látka se musila ovládat dokonale, protože podle latinského Konstantinova životopisu »vzali s sebou i několik ze svých žáků,
které pokládali za hodné, aby přijali hodnost biskupskou« (ŽK přen 8).
Zkoušky však dopadly dobře a skončily svěcením. Toto všechno předpokládalo zřejmě moravské vzdělance - inteligenci.
Podle dobře zpraveného latinského »Konstantinova života« se Cyril
s Metodějem po svém příchodu začali horlivě věnovat dělání toho, proč
přišli: především parvulos eorum docere litteras, ofiicia ecclesiastica instruere - učit jejich děti písmu: číst a psát. Druhá věta se dá přeložit: začali zřizovat církevní úřady ( = obsazovat slovanskými žáky, ale ti nebyli ještě
vyučeni) - anebo lépe: začali zařizovat, zavádět církevní bohoslužby (slovanské). A zde nás udeří jedna věc: v tomto posledním smyslu » ofiicia ecclesiastica «je totéž co » ofiicia divina «. A listina č. 1-2-3 říká, že svatoklimentská
kaple je už dlouho » omni cul tu seu divinis officiis desolata « - bez »jakýchkoli
bohoslužebných obřadů, bez jakékoli církevní bohoslužby «, ačkoli v pradávných dobách pro ni byla zřízena, postavena, ačkoli v pradávných dobách
v ní církevní bohoslužby pro uctívání sv. Klimenta byly zavedeny. Navazovalo se těmito věcně totožnými výrazy ve 14. století na 9. století? Ale o tom
později.
Cyril
učil na Moravě
především
vzdělance.
Doznívání tohoto »učení«
máme možná ještě ve 14. století v názvu první středoevropské university
v Praze - » Vysoké učení Karlovo «. Ale zahájili ihned i základní výuku dětí.
(ŽK přen 7)
Podrobnější pohled na učitelskou činnost Soluňských bratří nám podává
»Život Klimenta «, rozumí se » Ochridského«, jenž byl jedním z jejich
největších a nejvěrnějších žáků. Život byl napsán původně staroslověnsky
nějakým Klimentovým současníkem a žákem, a pak jej řecky přepracoval
jeden z Klimentových nástupců, ocbridský biskup Theofylakt (j- 1115). (119)
»Byli silní v učitelském slově« (II, 4, str. 66). (120) » Starali se, aby
své žáky vyučili v božském učení. Z tohoto učitelského zřídla pili mnozí,
mezi nimiž vybranými koryfeji (čelnými představiteli) byli Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva « (II, 7, str. 67-8). K nim se počítá ještě Vavřinec. Po Cyrilově smrti se spolu s Metodějem nazývali »sedmipočetníci«
a představovali nejvyšší moravsko-slovanský učitelský sbor. Za Cyrilova
života k němu patří jako hlava Cyril a neuvádí se Vavřinec.
Duchovní velikostí Konstantinovou byl ohromen celý Řím. Hadrián II.
viděl, že » překlad do slovanského jazyka je plodem duchovní milosti a C y ( 1 1 9 ) T H E O F Y L A K T O C H R I D S K Ý , Život sv. Klimenta, M M F H , II, str. 200-234 ( ú r y v k y ) .
(120) U v á d ě n o p o d l e J Á N S T A N I S L A V , Osudy Cyrila a Medoda a ich učenikov, v Živote Klementovom, p ř e klad bulharskej a ochridskej l e g e n d y , Bratislava 1950. P r v á čísla z n a m e n a j í rozdělení t e x t u , poslední
číslo u d á v á stránky.
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rilovy duše opravdu apoštolské. Radostí nevěděl, co má dělat, velebil Konstantina i Metoděje a oslovoval je různými jmény: otcové, vytoužené děti,
radosti moje, věnec víry, koruna slávy a krásy církve. Vzal přeložené knihy
a přinesl je k oltáři Božímu ... « (III, 9, 96). Tito učitelé prokázali, že i jejich
následovníci mají dostatečnou zběhlost a zkušenost ve slovanském písmu,
a proto byli vysvěceni (III, 10).
Po přijetí » velkého andělského obrazu « umírá Konstantin jako » Cyril«:
» Bere k sobě filozof filozofa, veliký učitel přijímá hlas Slova, vychovatel
národů usídluje u sebe toho, jenž osvítil světlem poznání národy« (III, 11).
Než Metoděj odešel z Říma, » objal hrob svého bratra a mnohokrát zavolal
drahé jméno Cyril, plakal nad svou tělesnou osamoceností a volal na pomoc
sílu jeho modliteb, a pak se vydal na cestu s učedníky na Moravu « - pokračovat v učení. Na Moravě předstihoval všechny v učitelském poslání (IV, 14,
str. 73). Nepřestával poučovat a vést... dávat všechna poučení (IV, 15;
V, 17). Prvé místo mezi jeho učedníky na Moravě zaujímal Gorazd (VI, 23).
Metoděj
chodil s Cyrilem
od počátku a sloužil mladšímu bratrovi jako
otrok - »jako rab « - a byl mu poddán. » On přemáhal (nepřátele) modlitbou, kdežto Filozof slovy, a tak je naplňovali hanbou« (ZM 4). A když
se Cyril » vydal na cestu na Moravu, vzal Metoděje s sebou. Ten tam začal
znovu Filozofovi sloužit, byl mu poddán v pokoře, a spolu s ním učil« (ŽM 5).
Zacvičil se tedy do učitelského poslání již za Cyrilova života, a mohl potom
pokračovat i sám.
Metoděj r. 885 umírá a jeho pomocný biskup Viching, jenž se podvodně
za Svatoplukovy pomoci vetřel do Nitry, začíná ničit slovanské moravské
křesťanství. Vichingova satanská zloba se obrátila především proti Metodějovým pomocníkům, proti slovanské » Škole «. Říkal: » Pokud žije Gorazd je živý i Metoděj «. Některé nelidsky mučil, druhým zabral majetek a úřady,
jiné dal vláčet trním nahé, mladší kněze a jáhny prodal jako otroky Židům
(XI, 34, str. 91). Podle »Života Naumova « se o těchto prodaných slovanských duchovních v Benátkách, v přístave, dověděl vysoký úředník cařihradského císaře, vykoupil je, a císař jim vrátil úřady a postaral se o ně všestranně - ovšem, ve východní církvi. Latinsko-německý biskup je prodal, byzantský císař je zachránil - hořkost zůstala (MMFH, II, 178-9).
Ti z nich, kteří na Moravě měli hodnost učitelů (dnešní universitní
profesoři?), jako Gorazd, zběhlý v jazyku slovanském, řeckém (a podle
Metoděje i v latinském, Ž M 17), pak Kliment, muž velmi učený, a dále
Vavřinec, Naum a Angelár - ti všichni byli střeženi zvlášť přísně, svázáni
v řetězech a osamoceni v temnicích, bez útěchy a návštěv ... (XII, 35). Byli
biti, týráni a tupeni bez ohledu na šediny a slabost (XII, 39). Nebylo dovoleno
hodit jim ani kousek chleba, když v hladu a svlečeni do naha byli vlečeni
od vojáků biskupa Vichinga - v mrazivém větru a v hanbě - pravděpodobně
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z Nitry, za Dunaj. Stalo se to asi zjara 886. Gorazd se ztratil beze stopy, snad
aby nešel do Říma, kam ho volal papež. Byl by tam řekl pravdu a to by bylo
Vichinga zničilo ...
Skončili v Bulharsku, kde král Boris jásal nad takovými učiteli, darovanými mu od Boha. Vrátil j i m čest, dal j i m úřady kněžské a učitelské,
a Klimenta jmenoval » učitelem « celé jedné oblasti, při čemž mu připadla
i část Ochridského jezera, kde postavil klášter a kostel sv. Klimenta.
C o nyní Klimentův životopisec řekne o něm, vrhá ušlechtilé světlo i na
Metodějovu učitelskou práci na Moravě: »Za vzor života si postavil velkého Metoděje, a snažil se a modlil se o to, aby se neuchýlil od přímé cesty
za ním. Postavil si před sebe jeho život a činy jako vzor svého vlastního
způsobu života. A pečlivě utvářel sebe podle něho jako když malíř znalý
umění maluje nějaký obraz. Vždyť jako nikdo jiný znal jeho život, protože
ho následoval od útlého mládí, a na vlastní oči viděl všechny činy svého
učitele« (XXII, 65).
Podle Metodějova vzoru asi také učil děti: » Nikdy jsme Klimenta neviděli nečinného. O n sám vyučoval i děti, a to rozličnými způsoby: jedněm
ukazoval, jak se píšou písmena, druhým vysvětloval smysl toho, co se napsalo,
jiným vedl ruku při psaní. A nejenom ve dne, nýbrž i v noci buďto se oddával
modlitbě, nebo se obíral čtením, anebo psal knihy. Někdy na sebe bral i dvě
práce naráz: sám psal a přitom vyučoval děti nějaké nauce« (XVIII, 58,
str. 109). Pokud jde o dospělé, měl Kliment v každém místě nějaké zvlášť
vybrané žáky, a nebylo jich málo, napočítalo se jich asi 3.500. Byl většinou
s nimi a odkrýval jim hlubší místa z Písem. (XVTII, 57).
Pisatel Klimentova života patřil zřejmě k nejbližšímu a nejvybranějšímu
okruhu žáků: » A nás, ubohé a nedůstojné, podle hlubiny svého milosrdenství, učinil blízkými sobě více než ostatní. A my jsme s ním byli ustavičně
a sledovali jsme ho ve všem, co dělal, říkal a učil « (XVIII, 58). A Í při své
pokoře doznává; že Klimentovi žáci byli nejlepší ze všech, životem i učením,
neboť tak krásně zasazeni a tak důkladně zavlažováni, musili mít i růst z Boha
(XVIII, 59). Podobná slova mají i »Ustanovení« olomouckého biskupa
Jana Mráze z 5. února 1400 (naše str. 67): jsou cyrilometodějská.
V osmém roce této učitelské činnosti byl Kliment jmenován od Borisova
nástupce Simeona biskupem. Také potom byl jeho vzorem Metoděj, a proto
další líčení Klimentova života nám může prozradit mnoho i o Metoděj oviarcibiskupovi.
Klimentova činnost se rozšířila: staral se o umění (XXI, 63) - píše nové
knihy, aby zbořil zeď nevědomosti v celém lidu (XXII, 66) - skládá písně
a církevní zpěvy ke cti neposkvrněné Boží Matky i svatých, prosebné a děkovné. Staví chrámy a kláštery, a krásou staveb chce obměkčovat lidská
srdce a vést je k lidskosti (XXIII, 67), Štěpoval divoké stromy a proměňoval
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j e v ovocné, a učil tomu i ostatní. Tím dával lidem obraz, jak se přerodit
a přinášet zušlechtěné plody naštěpováním na Krista (XXIII, 68). Podle
jedné německé kroniky prý Němci z nenávisti na Moravě káceli i ovocné
stromy. Štěpoval je snad Metoděj? Naučil se tomu Kliment od Metoděje?
Tak se stal Kliment cele prospěšný duším a všemi prostředky šířil Pánovu církev. Bez ohledu na sebe se staral o ostatní, aby byli spaseni. » Před
(Klimentovou) smrtí někteří z jeho učeníků viděli ve snách Cyrila a Metoda,
kteří přišli k blahoslavenému a předpověděli mu konec jeho života. «
(XXVIII, 76) Jeho svaté tělo, podle cti rovnocenné s duší, ctihodné a ctihodně vykropené a uctěné... pochovali v tom klášteře (který založil), ve
hrobě, který si sám připravil vlastníma rukama, po pravé straně, v přední
části chrámu, dne 27. července 916. « (XXVII, 75)
Kliment a Metoděj, žák a učitel - to nebyla jenom úcta a láska, to bylo
sžití, ztotožnění myslí, srdcí a životů. T o nebylo pouze následování, to bylo
» zasvěcení «. Celkem krátký, a přece tak jedinečně převratný zásah Cyrila
a Metoděje na Moravě se dá nazvat »zázrakem« dějin. Tento moravský
cyrilometodějský » zázrak « však není jen dílem svatosti a geniálnosti Cyrila
a Metoděje - je to současné i » zázrak « spolu vytvořený ušlechtilostí, vyspělostí a nadšenou věrností velkomoravského lidu, Cyrilových a Metodějových žáků. Je spravedlivé to zdůraznit zvláště dnes, kdy tato velkomoravská
síla ducha vybuchla » zázračně « znovu.
Snad ještě nikdy nebyla tak horoucně vyznávána láska a tak závratně
vyzpívána chvála a tak vděčné žehnáno památce od žáků učitelům, jak to
slyšíme ze staroslovanských pochval a hymnů o Cyrilovi a Metodějovi:
» O, rozume ohnivý - ó, polnice libohlasá - ó, slavíku zpěvavý - ó,
vlaštovičko švitořivá - ó, jazyku sladší než med v podobenstvích, přemoudrý
Cyrile, pamatuj na nás všechny - «
» Sladký učiteli Cyrile - ó, tichá řeči, milosrdné srdce a mysli přemoudrá!
Přelétals všechny kraje jako orel, druhý Pavle a učedníku Petrův, v jehož
městě jsi ráčil odpočinout. Pamatuj na nás hříšné u Boha — svými modlitbami
spasiž nás! « (121)
Vraťme se však ke »Svatoklimentskému listáři«. Hledáme, proč lid
» ve zbožnosti svého ducha « chodil právě sem, když ve 14. století bylo u nás
více Klimentových svatyní a byly přístupnější a měly kněze i bohoslužby.
A nestačil blízký cisterciácký Velehrad, dosahující právě vrcholného lesku?
Znal Očkův generální vikář, probošt Mikuláš, latinský » Život Konstantinův «, v němž je psáno - jak jsme se zmínili - že svatí bratři » zaváděli,

1(121) H y m n y na svátek C y r i l a Filosofa, učitele slovanského národa, z p ě v třetí a v e chválách stichiry.
Č e s k y J. V A Š I C A , Literární památky, u v . pr., str. 1 1 4 - 1 1 9 . Píseň b y l a zpívána » u r a k v e C y r i l o v a
těla«, a t e d y j i ž v Ř í m ě . Složil j i asi Sáva (počáteční písmena troparů j s o u : Sáva pěl).
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tvořili, hlásali, zařizovali (slovanskou) bohoslužbu: ofřicia ecclesiastica«?
V každém případě, z popudu markrabího Jana a na rozkaz biskupův si zjistil
vlastní cestou (alias), že v pradávné době » ofřicia divina «, což zde je totéž
jako » ofíicia ecclesiastica «, u svatoklimentské kaple byla, ale už před dlouhým
časem zanikla. Archeologie potvrzuje, že se u kaple žilo v 9. století a tedy v době
cyrilometodějské,
u nás nemůže

a zasvěcení
vztahovat

než

divina « v kapli sv. Klimenta
jedině

ve vztahu

kostela

sv.

Klimentovi

na Cyrila

nebo Metoděje.

byla slovanská

bohoslužba,

a Metodějovi,

a ti jinou

k Cyrilovi

v cyrilometodějské

době

se

Proto » cultus « či » officia
protože ji můžeme

vysvětlit

nezaváděli.

Mikuláš upozorňuje, že dělal » sollicitam inquisitionem«: vyšetřování
silně sledované, svědomité, napjaté a napínající, vrušené a vzrušující, jak to
dopadne. (122) Opíral se o svědectví věrohodná a dostačující, jež vedla k naprosté jistotě. Tato svědectví mohla být ústní, tj. přísežné prohlášení žijících
lidí o psaných pramenech a o ústním podání stran svatoklimentské kaple,
a Mikuláš o tom jistě udělal zápis (instrumentum). Anebo hledal Mikuláš
přímo sám v listinách, a také o těchto výsledcích by měl být jeho zápis.
Snad se ještě najdou. Hledat mohl v Praze (archiv Přemyslovců), v Olomouci (kapitulní archiv), v Brně na Petrově, na Velehradě a na farách kolem » Klimentka «. (viz naše str. 426). Jistota, k níž Mikuláš mohl dojít, byla
asi tato: Cyril a Metoděj zaváděli slovanské bohoslužby (ŽK přen 7) - zavedli
je i v kapli sv. Kilmenta
vykopávky)

listiny dnes ztracené, pro nás to dnes

- lid tam chodí stále, proto je prospěšné

officia «, čili úřední
zaslouží:

(ústní podání,

povede

církevní

bohoslužbu

to moravský

obnovit tam » cultus « a » divina

s pořádáním

lid do výšek

i na

potvrzují

slavností,

jaké

si toto

místo

hlubinu,

Lid je puzen na svatoklimentskou horu potřebou srdce, již listiny vyjadřují slovem » devotio «, běžně překládáno »zbožnost«. Avšak » devotio «
má velmi široký a hluboký význam, a » zbožnost« to znamená až na posledním místě. Především to znamená slíbit, zaslíbit něco jako oběť, ano, přímo
i darovat, obětovat, a podle starých Římanů hlavně sebe, život a hlavu
(vitam, caput). V přeneseném smyslu je to zaříkávání zla, zažehnávání bolesti
a odvracení nebezpečí, především těch, jež hrozí od moci temnot, pekelné
zloby, a samozřejmě i svolávání vyšší pomoci. A konečně, např. u křesťanů,
je to zasvěcení sebe zvláštním slibem, jako je křest a křestní slib, a po zpovědi
slib zůstat už navždy věrný, nespojovat se se zlem a nezasvěcovat se satanovi.
Podobným zasvěcením jsou i mnišské a vůbec řeholní sliby. Člověk, který
učinil slib (votum), zasvětil se slibem (devovit), je potom zaslíbený, zasvěcený, vrcholně zbožný, (devotus). »Devotio« však je i každá velká oddanost,
projevovaná poslušností, věrností a úctou. Obrácená na Boha, znamená

(122)
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Ausführliches

lateinisch-deutsches Handwörterbuch,

Leipzig, 1880 (»sollicitus«).

» zbožnost« Či » nábožnost«, ale » zbožňovat « se může i člověk a myšlenka,
prostě všechno, čemu se dá čestně zasvětit srdce a život. Téměř vždycky je
se zasvěcením spojena myšlenka »smíru «, vyrovnávání spravedlnosti a nahrazování odpírané lásky a úcty. Aby zasvěcení bylo lidské, musí mít jako cíl
štěstí toho, jemuž se zasvěcuje, i toho, jenž se zasvěcuje. To všechno se skrývá
ve slově »in devotione spiritus «, ve zbožnosti ducha Moravanů.
Viděli jsme, jak opravdu bez hranic » zbožňovali « Cyrila a Metoděje
jejich žáci, ale ne slepě. Cyril a Metoděj se úplně a svatě » zasvětili« Moravě
a všem Slovanům. Moravané a všichni Slované viděli vlastníma očima,
že soluňští bratři a jejich » škola « se obětavě a hrdinsky zasvětili hledání
a uskutečňování pravého dobra Moravanů, soukromého i společného, přirozeného i nadpřirozeného, hospodářského ,společenského a politického, náboženského a církevního. Cyrilometodějské moravské slovanské křesťanství
vyvyšovalo Moravu nejenom na úroveň ostatních velkých národů, jak
předpovídal Michal III. r. 863, ale stavělo ji do čela duchovní Evropy, jako
vzor, model křesťanské vzdělanosti a vyspělosti (kultury a civilizace). Územně
» velká « Morava se stávala Cyrilovou a Metodějovou zásluhou velká především duchovně, mravně. Moravané to pochopili. A jako se Cyril a Metoděj bez ohledu na svou lásku » k hoře «, ke klášternímu tichu, zasvětili na
život a na smrt Moravě - tak se Morava zasvětila na život a na smrt Cyrilovi
a Metodějovi, cyrilometodějské myšlence. Každá z účastných stran zde
vsadila všechno na čestnost a věrnost druhé strany: Cyril na Moravany Moravané na Cyrila. A každá se snažila nezklamat. Proto moravský lid
prostě neměl kam jinam chodit než k Cyrilovi a Metodějovi s Klimentem a tedy na svatoklimentskou horu - »in devotione spiritus«: ve zbožnosti
ducha, čili pro zasvěceni svého ducha Cyrilovi. Bible proklínala i duchovní
cizoložství.
Vazbou v tomto vzájemném zasvěcení byla »moravská slovanská škola«
Na jedné straně patřila k Cyrilovi a Metodějovi, a oni skrze ni uskutečňovali
své zasvěcení Moravě. Na druhé straně vsak, jak říká Metoděj před smrtí
Moravanům o Gorazdovi, jsou: » - z vaší země« (ŽK 17). A Morava se
skrze ně zasvěcuje Cyrilovi a Metodějovi. Z úst těchto učedníků zazněly prvé
moravské chvály a díky, a prosákly do moravské duše nejenom v 9. století,
ale v každém dalším, až dodnes. Také toto mohlo a může vábit na » Klimentek «.
Ve spojení s Cyrilem a Metodějem i s Klimentem se také dnes obnovuje
vzájemné zasvěcení? Zažehnává se tma bolesti a zoufalství, zaklíná se hrůza
smrti a vyvolává se kouzlo lásky k životu? Posiluje se vědomí, že máme
nesmrtelné učitele a otce, a že někomu na nebi patříme navždycky? Ohmatávají se kořeny naší slovanské cyrilometodějské velikosti a užitečnosti pro
lidskost? Mluvíme o křesťanech na Moravě.
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Podle vykopávkových nálezů by se zdálo, že osídlení u kaple sv. Klimenta šlo za sebou v jakýchsi vlnách. Začíná a prudce stoupá v druhé polovině 9. století (850-900). V 10. století nápadně slábne, ale nezaniká docela,
a v 11. století začíná opět pomalu růst, od začátku 12. století však klesá a kolem poloviny století mizí. Tolik archeologie. Promítnuto do rámce psaných
dějin, by to šlo vysvětlit asi takto: Kolem r. 864 vzniká svatyně a obydlí,
a počet obyvatel vzrůstá. Podle latinského Konstantinova života by také
tu Cyril zařizoval slovanskou bohoslužbu a podle Sťředovského by tu skrýval dracenný poklad, Klimenta (a »školu «). Pak okolo r. 906-10 je Velká
Morava rozdrcena Maďary. Osazenstvo na svatoklimentské hoře - učitelé
a žáci - buďto uprchlo do Cech, nebo je pochytáno od Vichinga, rozehnáno,
prodáno Židům, anebo vyhnáno do Bulharska. Někteří z utečenců se vrátili - ovšem pouhá hrstka - a živořili zde celé století. R . 976 se uvádí nějaký
moravský biskup v Mohuči, ovšem bez udání jména, zatímco u Kosmy
čteme: » Říká se však, že na Moravě před časy (biskupa) Severa byl jakýsi
biskup, zvaný, jak se mi zdá, Vracen«. (123) A to by šlo právě o konec
10. století.
Průběhem 11. století se život na svatoklimentské hoře rozrůstá. Je to
buďto vlivem Břetislavova zájmu o zbytky Velké Moravy a přitom i o svatoklimentské památky, takže dává razit svatoklimentský denár. Anebo vzrostl
příliv slovanských mnichů ze slovanské Prokopovy Sázavy? Byla založena
kolem r. 1031. Tento příliv v každém případě stoupal. R. 1095 je Sázava
zrušena. Šli snad někteří mniši dožít na »Klimentek«? Kolem r. 1150 však
tam asi vymírají poslední, a u svatyně nastává ten smutný stav, který zachycují všechny tři listiny týmiž slovy: V lesní samotě chátrá kaple, bez jakýchkoli
úředních bohoslužeb, daleko od farních kostelů, a žádnému z nich nepodléhá.
Ale moravský lid tam chodí dále, ve » zbožnosti svého ducha «... sám a sám.
Od r. 1150 do r. 1358 je dvě stě let. Listiny říkají: « a multo tempore - velmi
dlouho. Cyrilometodějští slovanští byli umlčeni, ale zřejmě Moravané
uvěřili Ježíšovi: » Říkám vám - budou-li tito mlčet, začne volat kamení«
(Lk, 19, 40).
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