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Motto:

V r. 862 dorazili do byzantského Cařihradu poslové moravského
knížete Rostislava a přednesli císaři Michalu III. tuto žádost: 

Lid náš zavrhl již pohanství; avšak nemáme učitele, jenž by nás 
v našem jazyce pravé víře křesťanské naučil, aby též jiné kraje slovanské
vidouce to, napodobily nás; pošli nám tedy, ó císaři, biskupa a učitele 
takového, neboť od vás na vše strany dobrý zákon vychází.
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Poděkování a věnování

Nejupřímnější dík patří Igoru Střelcovi, bez kterého by tato pub-
likace, jakož i ostatní nakladatelská a publikační díla, které spolu již
několik let tvoříme, nikdy nespatřila světlo světa. 

Nejvroucnější poděkování patří vladykovi Kryštofovi, který dílo
biskupa Gorazda II. velice dobře znal a od počátku podporoval a pomá-
hal při vzniku této nové publikace. 

Velké poděkování patří Milanu Sládkovi, který jako vždy za léta
spolupráce, odvedl skvělou práci nejenom jako grafik, ale přinesl i ne-
ocenitelné nápady. 

Poděkování patří Marianovi Polickému, úspěšnému spisovateli,
kterému nevadilo knihu znovu a znovu přečíst, aby neobsahovala gra-
matické a stylistické chyby. 

Děkuji všem těm, kteří přispěli svými odbornými znalostmi, a tak-
též všem, kteří naslouchali mému povídání o této knize.

Tuto publikaci, kterou jsem připravil k vydání, věnuji památce
svého tatínka, Jiřího Wimmera († 2013), který měl být jejím prvním
čtenářem, ale bohužel se jejího dokončení již nedočkal. Dále ji věnuji
své mamince a Julince.

Roman Wimmer
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Hymny sv. Cyrilu a Metoději

TROPAR
Apoštolům rovní, a slovanských zemí učitelé,
Cyrile a Metoději v Bohu moudří,
Vládce všech proste,
aby všecky národy slovanské,
sjednotil v Pravoslaví a jednomyslnosti
světu pokoj daroval a spasil duše naše.

KONDAK
Uctěme posvátnou dvojici našich osvětitelů,
kteří nám přeložením Božských Písem
otevřeli pramen bohopoznání,
z něhož až do dneška hojně čerpáme
a blahoslavíme vás, Cyrile a Metoději,
kteří stojíte před trůnem Nejvyššího
a vroucně se modlíte za duše naše.
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Ediční poznámka

První vydání knihy s názvem „Život sv. Cyrila a Metoděje a jejich
poměr k Římu a Cařihradu: k 1050. výročí úmrtí sv. Metoděje“ vyšlo
poprvé roku 1936 v Hlinsku v knihtiskárně J. Wagnera. Autorem byl
svatý novomučedník Gorazd II. (1879–1942), občanským jménem
Matěj Pavlík, biskup český a moravsko-slezský, který dílo vydal pod
pseudonymem P. Malý.

Tato nová publikace „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“ ob-
sahuje původní text 1. vydání z roku 1936, rozšířený o doprovodné texty
publikované u příležitosti 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Me-
toděje na Moravu. Původní dílo zůstalo v nezměněné podobě se zacho-
váním dobové formy českého jazyka z roku jeho vydání. V textu jsou
opraveny pouze překlepy a tiskové chyby.

Kromě doprovodných textů byly do knihy pro přehlednost navíc
vloženy obrazové přílohy – reprodukce, ilustrace, faksimile, mapy a fo-
tografie. V těchto textech a popiscích je respektována současná pravo-
pisná norma.

Vyjma autorských textů je v publikaci název „Velká Morava“ po -
užíván pro období od roku 870, tak jak ho poprvé použil byzantský císař
a historik Konstantin VII. Porfyrogennetos (905–959) ve svém díle 
z roku 950 „De Administrando Imperio“.

SvatiC&M_sazba  4/16/13  11:55 AM  Stránka 10



Úvod

Je pro nás velkou radostí a potěšením podruhé vydat toto výji-
mečné dílo, které se po 77 letech dochovalo pouze v několika výtiscích
a připomenout si tím odkaz svatých bratří Cyrila a Metoděje při příle-
žitosti 1150. výročí jejich příchodu na Moravu.

Nečiním si žádných autorských zásluh, jelikož hlavním textem této
publikace je faksimile knihy biskupa Gorazda II.

Biskup Gorazd II. ve své neobyčejné skromnosti v úvodu knihy
uvádí, že je psána lidově. S tím lze bezpochyby souhlasit, pokud pod
výrazem "lidově" měl na mysli, že je psána srozumitelně a velmi čtivě.
Knihu je však nutné zároveň řadit do kategorie odborných děl, vychá-
zejících z hluboké znalosti problematiky a přesné interpretace opomí-
jených historických pramenů. 

Po přečtení tohoto díla najdete odpovědi na mnoho otázek.
Proč se obrátil velkomoravský kníže Rostislav se svojí žádostí na

východ do Konstantinopole?
Proč svatí bratři se svými učedníky nedorazili domů do Konstan-

tinopole, ale pouze do Říma?
Jak se podařilo neprávem odsouzeného a tajně vězněného arcibis-

kupa Metoděje vysvobodit z německého žaláře?
Proč německý biskup a nepřítel Slovanů Viching zfalšoval papež-

ské listy?
Proč se stali pravověrní bratři Cyril a Metoděj z východu miláčky

veškerého moravského lidu?
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Proč kníže Svatopluk za svého vládnutí podlézal Němcům, aby
toho na sklonku života hořce litoval?

Proč papež Hadrián II. vyslovil souhlas se slovanskou bohoslužbou
a osobně položil slovanské bohoslužebné knihy na svatý prestol v Římě?

Proč římská církev trvala na konání bohoslužeb v latině, na rozdíl
od církve na východě, která umožňovala všem národům konat boho -
služby v mateřském jazyce?

Proč se pravoslavná církev bez přerušení jako jediná hlásí k od-
kazu svatých bratří Cyrila a Metoděje? 

Kniha končí trýzněním a vyhnáním učedníků Metodějových, kteří
byli vyvedeni za hranice naší země. Laskavého přijetí a přístřeší se jim
dostalo od jižních Slovanů, Bulharů a Srbů, kde přispěli k rozkvětu křes-
ťanské víry, vzdělání a kultury. Tyto národy však musely po několik sto-
letí bojovat s obrovskou přesilou mohamedánských dobyvatelů. I v době
muslimského útlaku plnila církev, jejíž začátky pocházejí od učedníků
sv. Cyrila a Metoděje, svůj úkol náboženský i národní, neboť u nich udr-
žovala křesťanskou víru a neustálou touhu po svobodě. Slovanský bo-
hoslužebný jazyk se plně uplatnil i na Rusi, kde stal se hlavní hybnou
silou pokřesťanštění národa i rodícího se ruského státu.

Od příchodu věrozvěstů na Moravu uplynulo moře času. Hranice
státních zřízení, tradičních kulturních a náboženských teritorií se vý-
razně a mnohokráte dramaticky změnily. Současný svět je již zcela jiný.
Dnešní doba je globalizovaná. Nové technologie nám přinášejí tolik no-
vých informací, že je nestačíme vyhodnocovat, události se střídají tak
rychle, že si je nestačíme ani uvědomovat. Některá masmédia záměrně
drasticky ovlivňují názory, postoje a chování lidí. Globální politika 
a hospodářství smazávají vzdálenosti. Naše tradiční hodnoty tak pře-
stávají být pro mnohé Evropany důležité.

V době, kdy oba svatí bratři před 1150 lety přišli na pozvání kní-
žete Rostislava na Moravu, aby přinesli křesťanství, vzdělanost a kul-

12 Ú V O D

SvatiC&M_sazba  4/16/13  11:55 AM  Stránka 12



turu, začali výsostně křesťanská území dobývat a následně dobyli jiní
národové s jinou vírou. I díky obrovským obětem slovanských národů,
jež v minulých stoletích přinesly, zůstala stará Evropa až do dnešních
dnů před podmaněním jinověrci ochráněna.

Křesťanské církve, přestože si mezi sebou v průběhu dvou tisíciletí
ne vždy zcela rozuměly, vytvořily základy evropské kultury.

Víra, naděje a láska, kterou vlili svatí Cyril a Metoděj do srdcí slo-
vanského lidu, přetrvává z pokolení na pokolení až dodnes.

Přejme si, aby i v budoucnosti naše evropské hodnoty, kultura a hra -
nice, na rozdíl od starokřesťanských, setrvaly na svých základech, a my
jsme se mohli radovat ze všech darů, jež nám křesťanství nabízí 
a přináší.

Roman Wimmer

Ú V O D 13
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SVATÝ KNÍŽE ROSTISLAV

Kdykoliv se náš duchovní zrak obrátí k počátkům křesťanství 
v národech slovanských, spatříme svatou a vznešenou osobnost velko-
moravského knížete svatého Rostislava. Kdykoliv uvažujeme s vděčností
o tvůrcích duchovní a národní kultury, jež vyrůstá z křesťanského ko-
řene, připomínáme si s dvojicí svatých soluňských bratří Cyrila a Me-
toděje zářný zjev muže, který je pro požehnanou práci na Velkou
Moravu povolal a plně ji podpořil. Připomeňme si svatého Rostislava,
osvíceného knížete velkomoravského.

Svatý Rostislav je panovníkem, který položil pevné základy našeho
duchovního života a kulturní samostatnosti, základy, které přetrvaly přes
těžké dějinné zkoušky až k dnešku. Nemůžeme pominout křesťanské svě-
dectví osvíceného vladaře Rostislava, o němž plným právem platí slova
svatého apoštola Pavla: „vždyť je Božím služebníkem k tvému dobru“
(Řím 13, 4). Nepřízní doby byl tento křesťansky prostý a světlem pravého
poznání osvícený moravský kníže opomenut, ač všichni vladaři, kteří
uvedli ke svým národům křesťanskou víru a kulturu, byli záhy zařazeni
ke sboru Božích vyvolených, v nichž září svatost Krista Bohočlověka. 

Když se kníže svatý Rostislav ujal někdy v roce 846 vlády po
prvním velkomoravském knížeti Mojmírovi, byla země, zahrnující mo-
ravské a slovenské kmeny slovanského lidu již sjednocena a na západě
se otvírala kmenům českým, které se později staly její součástí. České
knížectví navazovalo na Velkou Moravu a přijímalo z ní křesťanství 
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v jeho slovanské, cyrilometodějské podobě. Na severu a na východě stý-
kala se Morava, lemována širokými lesy a horstvy Jeseníků, Beskyd,
Tater i Matry, s kmeny polskými a ruskými, na jihovýchodě s carstvím
bulharským. Na tyto sousední kmeny slovanské myslel moravský kníže
rovněž, když uvažoval o nejvhodnější zvěsti křesťanské víry, jež by se
dostala nejprve na Moravu a pak i k nim, „aby všechny národy slovan-
ské, vidouce“, jak bude na Moravě hlásáno slovo Boží v jazyce slovan-
ském, „připodobnily se k nám“. 

Rostislavova země byla do široka otevřena k jihu, kde tvořil její
přirozenou hranici a přírodní obranu i cestu k východu veletok Dunaje.
Odtud, přes někdejší Panonii, přicházeli na Velkou Moravu obětaví slu-
žebníci křesťanské víry, ale i učitelé – neboť i mezi pšenicí se plevelil
koukol –, kteří spíše mysleli na politické zisky pro své německé pány,
než na pokorné zvěstování čistého učení Spasitele Krista. Životopis sva-
tého otce našeho arcibiskupa Metoděje svědčí, že na Moravě ještě před
příchodem svatých bratří Cyrila a Metoděje působili učitelé křesťanské
víry „z Vlach, Řecka a z Německa“. Z rukou duchovních, kteří přišli 
z evropského jihu nebo východu, neboť k nim měl svým životem
vskutku nejblíže, přijal svatou tajinu křtu i velkomoravský kníže Ros-
tislav.

Jeho nebeským ochráncem se stal svatým křtem jeden ze se-
dmdesáti apoštolů a pomocník sv. Pavla, apoštola národů – svatý mu-
čedník Krescens – slovansky Rastko. Tento svatý zvěstovatel pravdy
Kristovy byl podle 2. epištoly Timoteovi (kapitola 4, verš 10) poslán
svatým Pavlem do Galacie a později hlásal slovo Boží v Galii. Jméno
Rostislav tedy znamená toho, kdo „rostí“, dává růst, rozmnožuje slávu
Kristovu. Takový byl svým životem a skutky také moravský kníže svatý
Rostislav. 

Blahá a nadevše radostná zvěst o odpuštění a spáse člověka v Ježíši
Kristu, kterého Otec nebeský jako svého milovaného Syna poslal světu,
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aby spasil člověka, přicházela k našim velkomoravským předkům po-
malu. Pokud svatou víru přinášeli misionáři z Německa, zdráhali se ji
Moravané přijímat s důvěrou, neboť se obávali, že s přijetím křesťanství
by se stali poddanými svých sousedů. Ačkoliv se na hradištích budovaly
první křesťanské chrámy, zaznamenali kronikáři k roku 852 na Moravě,
že křesťanství je tam teprve v počátcích. Když se svatý Rostislav stal
knížetem velkomoravským, toužil s celou ušlechtilostí své duše zabez-
pečit život svého lidu v míru a v bezpečí. Rozpoznal však z Boží milosti
velmi zřetelně, že nestačí stavět blaho lidu a upevňovat jeho státnost
jen na politických výpočtech, na převaze vojenské moci a na pouhém
hmotném bohatství, což jsou věci pomíjivé a vzbuzující závist sousedů.
Uvědomil si podle slov Pána Ježíše Krista, že „toho všeho pohané hle-
dají. Ví zajisté Otec váš nebeský, že toho všeho potřebujete. Ale hledejte
nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám při-
dáno“ (Mat 6, 32–33).
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VELKÁ MORAVA V 9. STOLETÍ
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Rekonstrukce vnitřní podoby 
trojlodní baziliky a archeologické 
nálezy ve Slovanském hradišti 
v Mikulčicích
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Rozhodnuv se následovat nejprve Boží království a jeho spravedl-
nost, obrátil svou pozornost k působení různých učitelů křesťanství 
v zemi. Nemohli na tak velikou úlohu stačit. Byla jich hrstka, pocházeli
z různých oblastí – z východu, jihu a západu, hovořili různými jazyky,
stěží se mohli domluvit se slovanským obyvatelstvem. Také v jejich vý-
kladu křesťanského učení i jiných poučeních byla patrna různost 
názorů, které vzbuzovaly nedorozumění i pochybnosti posluchačů. Ně-
kteří se pak přidržovali jenom vnějších forem křesťanské víry bez hlub-
šího proniknutí k jejímu jádru. Bystrému duchovnímu zraku knížete
nemohlo uniknout ani to, že lidské srdce nemůže s láskou a trvale při-
lnout k živému Bohu a vystupovat k němu v ctnosti, bude-li slovo Boží
hlásáno národu v řeči cizí, která je většině nesrozumitelná a nemilá.
Nemůže cizí řeč, v níž je sloužena bohoslužba, proniknout k lidskému
srdci, aby je uchvátila Boží přítomností a sdělila mu dary Svatého
Ducha, které mohou způsobit duchovní obrácení, aby se osobnost člo-
věka, zejména pak začínajícího křesťana, zušlechtila, nabádala k dobru
i vzdělávala a získala možnost stát se plně dítkem nebeského Otce,
synem Božím nebo dcerou Boží skrze milost. S obavou sledoval kníže
Rostislav, jak cizí jazyk skrýval v sobě nebezpečí, že jeho prostřednic-
tvím, jak se dělo u západnějších sousedů Moravy, bude slovanský lid
odnárodněn a posléze ujařmen. Současně si svatý kníže uvědomoval,
že staré náboženství, spjaté u Slovanů s oslavováním a usmiřováním
přírodních sil, je nedokonalé, ale pouze připravuje k novému a plnému
Božímu zjevení, a proto má být nahrazeno pomocí srozumitelného 
a všem pochopitelného a přesvědčujícího slova.

Když tedy zbožný kníže Rostislav dospěl ve svém uvažování o nej-
lepší budoucnosti svého národu k závěru, že zvěstování radostné zprávy
o spasení v Kristu Ježíši může být účinné jedině tehdy, bude-li slovanský
lid vyučován ve srozumitelném jazyce, začal se rozhlížet, ke komu by
se mohl obrátit se svou touhou. V té době se již křesťanská církev roz-
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vinula z jednoduchých apoštolských obcí přes složitější organizaci me-
tropolitních stolců s podřízenými biskupstvími až k velkým celkům cír-
kevním, zvaným patriarcháty. Těch bylo na světě v devátém století
celkem pět. V Evropě samé byly patriarcháty dva – první římský v čele
s papežem, patriarchou římským, druhý v Konstantinopoli neboli Ca-
řihradě v čele s patriarchou cařihradským, jímž byl v té době moudrý
a vzdělaný svatý Fotios. Ostatní patriarchové: alexandrijský zahrnoval
církevní správu v Egyptě, antiochijský a jeruzalémský spravovali svá
území v Asii a pro záměr knížete byli příliš daleko. Tak se stalo, že se
moravský panovník obrátil nejdřív k apoštolskému stolci do Říma. Řím-
ský papež na žádost svatého knížete neodpověděl a učitele neposlal. Do-
mníval se snad, že Velká Morava bude stejně zahrnuta do církevní
správy německé. Toho se však Moravané se svými knížaty obávali,
neboť téměř každoročně právě ze západu postihovaly jejich kvetoucí
zemi vojenské útoky, jichž se zúčastňovaly i osoby církevní. 

Tehdy se moudrý kníže po poradě s ostatními velmoži a předsta-
viteli lidu velkomoravského obrátil se svou prosbou ke stolci cařihrad-
skému. O církvi na východě se Moravané dovídali jen to nejlepší. 
V Konstantinopoli sídlil právoplatný vnější ochránce všech křesťanů, 
v té době zbožný císař Michal III. Svatému Rostislavovi však šlo pře -
devším o to, že z cařihradského – byzantského církevního prostředí na
všechny strany vyzařoval laskavý a nenásilný duch prvotního křesťan-
ství, spojený a zušlechtěný hlubokou vzdělaností, duchovními ctnostmi
a uchvacujícím kulturním bohatstvím. Svatý kníže Rostislav napsal by-
zantskému císaři ve své prosbě, že „od vás na všechny strany dobrý
zákon vychází“.

„Dobrý zákon“, tradiční a bedlivě zachovávaný starocírkevní řád,
vycházel z města Cařihradu, založeného císařem sv. Konstantinem, a pro-
nikl svým jasem až k velkomoravským Slovanům, tak jako v té době pro-
nikal do sousedního carství bulharského, ba až na vzdálenou Kyjevskou
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Rus. Tento „dobrý zákon“ spočíval v důsledném a svědomitém zachová-
vání a prožívání duchovních hodnot prvotního křesťanství, učení, které
sám Pán Ježíš Kristus odevzdal svým učedníkům a apoštolům, od nichž
je převzali jejich pokračovatelé. Tato víra byla mnohokráte stvrzena a zpe-
četěna krví svatých mučedníků a mučednic. O její uskutečňování zápasili
nespočetní ctihodní poustevníci, mniši a mnišky v monastýrech, učení
teologové v církevních školách, zbožní pastýři církve v čele Božího lidu.
V pravé víře žili nezištní lékaři, kazatelé, básníci a spisovatelé, učenci 
i lidé prostí, panovníci i lidé jim poddaní. Tady žila Církev, která nikdy
neodvozovala svoji autoritu od jednotlivých vysoce postavených hierar-
chů, ale zachovávajíc sborovost posuzovala své důležité otázky na církev-
ních sněmech, na nichž rozhodovali společně všichni biskupové.

Církev na východě, jak se moravský kníže jistě dověděl, nebránila
žádnému národu konat služby Boží v jeho mateřském jazyce a snažila
se podporovat překládání Písem svatých do jazyků různých národů.
Jako něžná matka byla vždy u těch, kteří ji přijali, učitelkou zbožnosti
a čistoty, pěstitelkou vzdělanosti i oporou a záštitou samostatnosti
státní. Od této církve – církve pravoslavné – ortodoxní – tak se nazý-
vala, když v osmém století zvítězila nad bludem ikonoborců, nehrozilo
našim Velkomoravanům a ostatním slovanským kmenům, že budou
svedeni na heretická scestí. Jako se stal Pán Ježíš Kristus – Syn Boží –
Spasitelem všech lidí a osobně každého člověka, který Ho miluje 
a v Něho věří, tak církev na východě, počínajíc od Jeruzaléma, ctila
osobnost člověka a podporovala také požehnaný růst a rozkvět samos-
tatných společenství církevních a národních. Tato samostatná spole-
čenství přijímala jako rovnocenné části svaté, obecné a apoštolské
Církve Kristovy. To bylo skutečné světlo, které zasvítilo z východu vel-
komoravskému lidu, vedenému v Bohu moudrým a světlem poznání
osvíceným knížetem Rostislavem. V Životopise sv. Cyrila čteme prosbu,
s níž se svatý Rostislav obrátil do Cařihradu:
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„Rostislav, kníže moravský, z Božího vnuknutí, se poradil se svými
knížaty a s Moravany, i poslal císaři Michalovi poselství, řka: LJUDEM
NAŠIM POHAŇSTVA SJA OTVRHŠIM I PO CHRISTANESK SJA
ZAKON DRŽAŠČIM, UČITELJA NE IMAM TAKOVAHO, IŽE BY NY 
V S V O J J A Z Y K ISTUJU VIRU CHRISTIAŇSKUJU SKAZAL, DA
BYŠA I INY STRANY TOHO ZRJAŠČE PODOBILISJA NAM. TO POSLI
NAM, VLADYKO, EPISKOPA I UČITELJA TAKOVAHO. OT VAS BO NA
VSJA STRANY VSEHDA DOBRYJ ZAKON ISCHODIT…“.

Rozumíme i dnes dobře tomuto staroslověnskému vyjádření, které
Život Metoděje doplňuje těmito slovy: „Přišlo k nám mnoho učitelů-
-křesťanů z Vlach i z Řecka a i z Němec, učíce nás rozličně. Jenže my Slo -
vané jsme lid prostý a nemáme (nikoho), kdo by nás učil pravdě a řádně
poučil“. I když se velkomoravský lid již odtrhl od pohanství a přidržoval
se křesťanského zákona, neměl Rostislav takového učitele, který by lidu
v jeho vlastním jazyce vyložil pravou víru křesťanskou… Kníže nechtěl
jakéhokoliv učitele a jakoukoli víru, neboť zvěděl, že se bohužel mezi
křesťany vykládá víra různě. Toužil po víře pravé, víře spolehlivé, víře
pravoslavné. A tuto svatou hodnotu pravé víry nehodlal si ponechat jen
pro sebe a pro svůj lid, nýbrž si přál, „aby i jiné země, když to uzří, nás
napodobily“. Víra pravá, pravda, po které toužil z celého srdce, pravda
Kristova zákona, je takovým klenotem, který si nelze ponechat jen pro
sebe. Rostislav v duchu ve svých bohumilých plánech chtěl osvítit nejen
svůj národ, ale také všechny své bratry a všechny sestry v celé rozkoša-
tělé rodině národů slovanských i jiných, které si přály duchovního po-
krmu pravé víry a srozumitelné bohoslužby. Jak by bohumilá prosba
moudrého knížete mohla být odmítnuta v slavném městě Konstantino-
poli, městě chránícím křesťanskou víru a zbožnost! I císař, jemuž byla
adresována, i svatý patriarcha Fotios, který podporoval zvěstování Evan-
gelia a vzdělání, uvítali Rostislavovu prosbu jako projev Boží péče 
o blaho slovanského lidu. Císař Michal spolu se svatým patriarchou 
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Fotiem svolali veleradu a pověřili moravskou misií dva z nejvýznam-
nějších zvěstovatelů evangelia Kristova, učeného Konstantina, který si
přibral k pomoci svého staršího bratra Metoděje. Ač byl Konstantin-
-Cyril nemocen a unaven po předchozích misiích u Arabů v Bagdádu 
a u národa Chazarů v oblastech dnešního jižního Ruska, přijal tuto ne-
lehkou službu zemi velkomoravské s radostí. Oba rodní bratři, svatí
Cyril-Konstantin a Metoděj, mohli dobře splnit přání svatého Rosti-
slava, neboť pocházeli ze Soluně, kde se v těch dobách hovořilo nejen
řecky, ale i slovansky, a dokonale znali oba jazyky. 

Svatý Cyril byl nejen hluboký znalec filosofie a bohosloví, ale i velký
znalec jazyků. Svatý Metoděj býval v mladosti představitelem císařovým
v oblasti obývané Slovany, opustil však světskou slávu pro Království ne-
beské a odešel do monastýru, aby se oddal modlitbě, přemýšlení o Bohu
a studiu svatých knih. Když však bylo zapotřebí, oba bratři pokorně vzali
na sebe povinnosti učitelů a odcházeli do dalekých zemí, kde jim hrozilo
nejedno nebezpečí, aby jako zvěstovatelé Evangelia uváděli nové národy
ke spáse. S radostí přijali svatý Cyril i Metoděj tento úkol u Slovanů 
a pečlivě se k němu připravili. Svatý Cyril dobře pochopil význam Ros-
tislavova záměru uvést ke Slovanům křesťanství v jejich rodném jazyce
a plně s tím souhlasil. Stejného smýšlení byl i svatý patriarcha Fotios,
učený přítel svatého Cyrila. Již dříve se jistě oba zabývali myšlenkou, jak
nejvhodněji přiblížit slovanským kmenům Kristovo svaté učení a s ním
i všechny hodnoty kulturní, které křesťanství přináší. 

Pro svatého Cyrila-Konstantina vyvstala však přitom další otázka:
zda mají Moravané vlastní písmo pro svůj jazyk? Totiž jen ta myšlenka,
která je zapsána, může přetrvat do dalších pokolení. Jedině vlastní
písmo mohlo povznésti slovanský jazyk i slovanský lid k vrcholům vzdě-
lanosti a uvésti jej do rodiny vyspělých národů. Svatý Cyril dobře věděl,
že písmo je základem k rozvíjení a zušlechťování jazyka, neboť může
zachytit všechny hloubky i jemnosti ducha. Největším pak dobrodiním
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pro slovanský lid se stane překlad Boží pravdy v Písmech svatých 
a spolu s Biblí i překlad svatých bohoslužeb. Slovem i písní v bohoslužbě
Církev Písmo svaté vykládá, věřící do rozhovoru s Bohem uvádí a ote-
vírá jim velké dary duchovní ve svatých tajinách. 

Jako by odpovídal svatému knížeti Rostislavovi, řekl císař Michal
svatému Cyrilovi: „Budeš-li chtít, tak ti to Bůh může dát, který dává
všem těm, kteří prosí bez pochybování a otvírá těm, kteří tlukou“ 
(Luk 11, 10). Svatý Cyril se oddal podle svého zvyku modlitbě s ostat-
ními pomocníky. Brzy mu zjevil Bůh, který vyslýchá prosby všech sva-
tých služebníků, písmena pro slovanský jazyk, a když je sestavil, jal se
jimi psát překlad Písma svatého. Začal podle východního liturgického
řádu slovy Janova evangelia: „Iskoni bě Slovo, i Slovo bě u Boga, Bog 
bě Slovo…“, čtenými na svatou Paschu. Tak již v Cařihradě vynaložili
úsilí, aby náš slovanský lid obdržel velký dar křesťanství v jeho plnosti. 
V Životopise sv. Konstantina-Cyrila čteme slova: „Zaradoval se císař 
a velebil Boha se svými rádci. I poslal ho (tj. sv. Cyrila s Metodějem na
Moravu) s mnohými dary, napsav Rostislavovi: ‚Bůh, který přikazuje
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každému, aby k poznání pravdy přišel (1 Tim 2, 4) a pozvedl se na vyšší
stupeň, viděl tvou víru a úsilí a způsobil i nyní v naší době, že zjevil
písmo pro váš jazyk, čehož na počátku nebylo, nýbrž pouze v prvních
letech, abyste i vy byli připočteni k velkým národům, jež oslavují Boha
svým jazykem. A tak jsme ti poslali toho, jemuž je Bůh zjevil. Muže cti-
hodného a pravověrného, velmi učeného a filosofa. Přijmi dar větší 
a dražší nad všechno zlato, stříbro a drahé kamení a pomíjející bohat-
ství. Přičiň se, abys s ním horlivě upevnil dílo a celým srdcem hledal
Boha. Nezamítej spásu celku, nýbrž povzbuď všechny, aby nelenili, aby
nastoupili cestu pravdy, abys také ty, když je svým úsilím přivedeš k po-
znání Boha, přijal za to odměnu jak v tomto věku, tak i v budoucím, za
všechny duše, které uvěřily v Krista Boha našeho, od nynějška až na
věky, zachovávaje svou paměť ostatním pokolením, podobně jako veliký
císař Konstantin‘“.

V tomto výstižném poučení zříme duchovní tvář svatého Rosti-
slava. Jistě mu tato slova zapadla hluboko do srdce. Takovým chtěl být
a takovým s pomocí Boží také byl. V jeho poslání ho utvrzovali oba bra-
tři Cyril a Metoděj se svou družinou a Rostislav se stal jejich přítelem 
i žákem, ctil je a podporoval jejich svaté dílo. Svatý Rostislav ihned po-
chopil, že mu přinesli skutečně dary nejvzácnější. To, že slova listu by-
zantského císaře byla žáky věrozvěstů takto vložena do Životopisu
svatého Cyrila, svědčí nejen o svatých bratrech, ale také o křesťanské
opravdovosti a veliké zbožnosti osvíceného knížete. 

Svatý kníže Rostislav umožnil sv. Cyrilu a Metoději a jejich po-
mocníkům, aby dále nerušeně překládali Písmo svaté a bohoslužebné
knihy pravoslavného obřadu z řeckého jazyka do jazyka staroslověn-
ského. A tak brzy učitelé ochraňováni svatým knížetem vyučili shro-
mážděné žáky celému církevnímu řádu: bohoslužbě jitřní, hodinkám,
večerním bohoslužbám, povečeří a vysluhování svatých tajin. Tomu
všemu učili se velkomoravští žáci s nadšením. Svatý kníže Rostislav sle-
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doval s péčí studijní úspěchy Moravanů do učení věrozvěstům svěře-
ných. K bohoslužbám v jazyce staroslověnském a úchvatně znějícím tex-
tům Písem svatých a modliteb spolu s překrásným zpěvem i k nazírání
svatých ikon přilnuly duše Moravanů. Pravoslavným službám Božím
každý rozuměl a každý – ať vznešený, ať prostý, bohatý či chudý, otrok
nebo svobodný – mohl, přijímaje vzdělání a poučení, růsti ke spáse
Království nebeského. Tak víra křesťanská působila na všechny, kdož ji
přijímali, a činila z nich lidi před Bohem si rovné, ve své lidské hodnotě
jedinečné a duchovně žijící. Také národ, o jehož spásu dbal svatý kníže,
rostl v sebeuvědomění jako národ rovný mezi rovnými a svobodný ve
svém bytí. Tak právem napsal životopisec svatého Cyrila, že „podle slov
prorockých se otevřely uši hluchých, aby slyšely slova Písma, a jazyk za-
jíkavých se stal jasným (Izajáš 34, 5 a 32, 4), Bůh se tomu radoval,
kdežto ďábel byl zahanben“. 

S úspěchy Byzantinců na Velké Moravě nebyli však spokojeni la-
tinští duchovní z cizozemců, kteří sledovali v Rostislavově zemi nepravé
cíle. Závistivě začali mluvit proti cyrilometodějské bohoslužbě a tvrdili,
že Bůh vyvolil pouze tři jazyky – hebrejský, řecký a latinský, jimiž náleží
Boha chválit a oslavovat, a že pouze těmito jazyky má být sdělováno
všeliké lidské vědění. To by pak znamenalo, že národy, které užívají ja-
zyků jiných, by měly pověky setrvat v temnotě a pouze paběrkovat 
u národů s výhodami jazyků domněle vyvolených. V diskusi o bohos-
lužebném jazyku, jež byla projevem nevzdělanosti trojjazyčníků i zá-
minkou k útoku proti Bohem vnuknutému Rostislavovu záměru,
vystoupil neohroženě svatý Cyril. Ubránil slovanskou bohoslužbu ve
slavné benátské disputaci, když se vracel spolu se sv. Metodějem nazpět
do Cařihradu po naplnění první části svého velkomoravského poslání.

„Cožpak nepřichází déšť od Boha na všechny stejně a zdali slunce
zrovna tak nesvítí na všecky? Zdali nedýcháme na vzduchu všichni
stejně? A tak vy se nehanbíte uznávat pouze tři jazyky a přikazovat, aby
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všechny ostatní národy a plemena byly slepé a hluché?“ Sv. Konstan-
tin-Cyril vyjmenoval celou dlouhou řadu národů, které v církvi vý-
chodní měly své knihy a vzdávaly Bohu slávu každý svým jazykem.
Citoval celou 14. kapitolu z 1. epištoly sv. ap. Pavla ke Korintským a vy-
vrátil falešné učení trojjazyčníků. 

Za útoky proti slovanskému bohoslužebnému jazyku se však skrý-
valo další nebezpečí. Právě „trojjazyčná“ nebo „pilátnická“ hereze, jak
ji nazval sv. Cyril, ohrozila samostatnost církve velkomoravské, v níž
užívání slovanského jazyka v bohoslužbě zdomácnělo. Kníže sv. Rosti-
slav soudil správně, že jeho slovanský lid, jehož samostatnost bránil 
a o jehož církevní nezávislost usiloval, může být ochráněn, jen když
bude svým vlastním mateřským jazykem ve víře osvěcován a vzděláván.
Na Velké Moravě za zbožného panování svatého Rostislava došlo
vpravdě k novému vylití Svatého Ducha na církev – k nové svaté Pade-
sátnici – jako padesátého dne po Kristově Vzkříšení. Svatému knížeti
Rostislavovi bylo souzeno, aby vstoupil svým osvíceným rozhodnutím
do dějin všech Slovanů jako svého času velký císař Konstantin.

Svatý kníže podepřel svatého Cyrila a Metoděje, když vyvraceli po-
věry a pohanské zvyky, které západní misionáři ponechávali mezi věří-
cím lidem. Někteří latiníci dokonce trpěli i manželskou nevěru. Tento
hřích odsoudil svatý Cyril v obhajobě svaté tajiny manželství a tato dů-
slednost se stala osudnou svatému Metoději, který vytýkal knížeti Sva-
toplukovi jeho nemravný život, zatímco proradný Viching Svatoplukovi
jeho neřesti trpěl. Svatý Rostislav zajisté do svého srdce přijal biblické
učení, jejž svatý Cyril vyjádřil slovy:

„Manželku mladosti své nepropouštěj, neboť když ji z nenávisti
propustíš, nectnost přikryje tvou žádostivost, praví Pán všemohoucí. 
A střezte svého ducha a nikdo z vás ať neopouští ženu svého mládí (Ma-
lachiáš 2, 15–16). A to, co jsem nenáviděl, jste činili, proto Hospodin
je svědkem mezi tebou a manželkou mládí tvého, kterou jsi opustil, 
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a ona je tvá družka a manželka smlouvy tvé (Mal 2, 13–14). A v Evan-
geliu Pán praví: slyšeli jste, že bylo říkáno starým: nezcizoložíš. A já
pravím vám, že každý, kdo by pohleděl na ženu chtivě, již s ní zcizoložil
ve svém srdci (Mat 5, 27–28). A opět: Pravím vám, že každý, kdo pro-
pouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství, 
a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží (Mat 5, 32). A apoštol řekl:
Co Bůh spojil, člověk nechť nerozlučuje!“ Když první část poslání obou
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravě končila a oni těšíce se z velkých
úspěchů své činnosti, podporované horlivě Rostislavem, odcházeli do
Cařihradu ke své mateřské církvi, aby tam slavnostně vysvětili své žáky
a zabezpečili tak další růst církve velkomoravské, propustil kníže Ros-
tislav na prosbu svatého Cyrila své válečné zajatce. To byla totiž od-
měna, kterou si bratři za svou práci vyžádali. I v této věci Rostislav
dokázal, že v pravdě přijal světlo Evangelia Kristova, jenž v lásce a mi-
losrdenství spočívá.

Oba svatí učitelé odcházeli z Moravy po čtyřiceti měsících pilné 
a neúnavné práce. Předložili její ovoce podporovateli a příznivci svého
díla svatému knížeti Rostislavovi. Přeložili hlavní části Písma svatého,
nezbytné pro bohoslužby: z Nového zákona evangelia, epištoly a Skutky
apoštolské a ze Starého zákona vybrané části zvané paremie, čtené na
večerních bohoslužbách a různé starozákonní texty, modlitby a písně
spolu s celou Knihou žalmů, které s láskou zpívá církev, protože nad ně
krásnějších není. Ze své pravoslavné otčiny přinesli Moravanům pře-
klady svatých liturgií podle východního řádu, liturgii svatého Jana Zla-
toústého a liturgii svatého Basila Velikého a snad i liturgii Předem
posvěcených darů. Tyto překrásné liturgie, sahající svými kořeny až 
k apoštolské době, zavedli po celé moravské zemi. Knížeti Rostislavovi
věnovali sbírky církevních i světských zákonů pro potřeby rozvíjejícího
se duchovního i státního života velkomoravských Slovanů. Naučili své
žáky čerpat z nesmírného bohatství knih svatých církevních Otců a zbož -
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ných učitelů. Těmito spisy a jejich překlady předběhli Moravané o celá
staletí jiné evropské národy. Svatí bratři Cyril a Metoděj projevili své
schopnosti nejen v mistrovském překládání z jazyka řeckého do slovan-
ského, ale také ve vlastní literární tvorbě. To bylo základem pro samos-
tatnou budoucí tvorbu slovanských národů.

Svatým bratrům se podařilo získat pro Rostislavovu osvícenou
myšlenku také jeho jižního souseda, panonsko-blatenského knížete Ko-
cela. Ten si při návštěvě cyrilometodějské družiny ve svém knížectví
slovanské knihy tak zamiloval, že se jim naučil a je rozšiřoval. Tak se
odpoutal od svých německých poručníků a usiloval o samostatnost
státní a nezávislost církevní. Rostislavova myšlenka, na Moravě uváděná
do života, našla si v 9. století stoupence i v bulharském panovníkovi,
svatém carovi Michalu-Borisovi, který ochotně přijal cyrilometodějské
žáky, vyhnané Svatoplukem a Vichingem z Moravy. Avšak toho se již
svatý kníže Rostislav v životě pozemském nedožil.

Do věčného života předešel knížete Rostislava jeho velký učitel svatý
Cyril, který zemřel 14. února 869 na cestě přes Benátky do Cařihradu, 
z níž však odbočil do Říma na pozvání papežovo. Před smrtí úpěnlivě
prosil svého bratra Metoděje, aby se vrátil na Moravu a pokračoval v za-
počaté práci pro Církev Kristovu. To mu sv. Metoděj slíbil a také splnil.
Nehledě na různé těžkosti, přijal v Římě biskupské svěcení, aby zaštítěn
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autoritou římského biskupa získal schválení slovanského bohoslužeb-
ného jazyka a dosáhl i vytvoření samostatné panonsko-moravské arci-
diecéze. Ani svatý Cyril před svou smrtí, ani svatý Metoděj při návratu
na Moravu netušili, jaká strašlivá rána zasáhne jejich láskyplného
ochránce a dobrodince jejich mise na Moravě, svatého Rostislava. Věro-
zvěstové se již se svatým knížetem v tomto pozemském životě nesetkali. 

Životní směřování Rostislavovo vstoupilo na cestu, o níž svatý
apoštol Pavel pravil, že ti, kteří chtějí zbožně živi býti, na ní protivenství
míti budou (2 Tim 3, 12). Podobný úděl brzy neminul ani svatého ar-
cibiskupa Metoděje. Svatý Metoděj se po těžkých utrpeních a žalářování
nakonec po třech letech na Moravu vrátil, kníže Rostislav však strašlivé
trápení nepřežil. Oba totiž byli zrazeni Svatoplukem, vládnoucím 
v Nitře, který toužil po vládě nad celým územím. Svatopluk se zachoval
lstivě ke svému strýci Rostislavovi, jehož se, jak svědčí latinsky píšící
kronikář Kristián, nejprve pokusil otrávit. Svatému a bohabojnému
Rostislavovi však ani jed neublížil. Poté byl kníže Rostislav Svatoplu-
kem, o jehož proradnosti věděl, vylákán do nastražené léčky. Spouta-
ného knížete vydal Svatopluk Němcům. Rostislav byl odvlečen do
bavorského Řezna, kam na podzim roku 870 přišel i král Ludvík, aby
osobně moravského knížete soudil. Sv. Rostislava odsoudili k trestu
smrti. Z královy milosti nebyl však ihned zabit, nýbrž nejprve mu byly
vypáleny oči a on byl ponechán v mukách ve vězení. Bohabojný kníže,
svatý Rostislav zemřel za svůj lid a pravdu Kristovu jako mučedník ne -
známo kde, snad ještě roku 870, zajisté po velkém strádání. Nespraved-
livě odsouzený velkomoravský kníže v celém svém životě statečně bránil
svou zemi a její lid před úklady nepřátel, o cizí území neusiloval.

Hanebně se pak zachoval Svatopluk i k svatému Metoději. Nezastal
se svatého arcibiskupa, když ho při návratu z Říma zajali Němci a když
ho rovněž v přítomnosti krále Ludvíka němečtí biskupové bili, soudili
a uvrhli do žaláře. Teprve když Moravané sami dokázali setřást ze sebe
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porobu a Svatopluk, oklamav různými úskoky také své německé pro-
tektory a zmocnil se vlády nad Moravou, papež po dlouhé době na žá-
dost Moravanů zařídil, aby byl svatý Metoděj propuštěn z bavorského
vězení a vrátil se ke svému poslání zvěstovatele Slova Božího. Kníže Sva-
topluk však neměl Metoděje rád a jako odchovanec německých misio-
nářů slovanskou bohoslužbou pohrdal. Navíc mu svatý arcibiskup
Metoděj svou pouhou existencí byl tichou výčitkou jeho zrad a hlasitým
nebojácným karatelem nezřízeného života. Kníže Svatopluk, obklopen
německými pochlebovači, především Vichingem, jehož doporučil pa-
peži k vysvěcení na biskupa, připustil vůči slovanské církvi a svatému
Metoději nejrůznější intriky a příkoří. Když pak svatý Metoděj před
svou smrtí chtěl, aby Rostislavovo požehnané dílo pro církev Kristovu
pokračovalo, a když určil za svého nástupce rodilého Moravana, svo-
bodného muže, svatého Gorazda, cele oddaného slovanské bohoslužbě
a neochvějně hájícího pravou víru proti útokům trojjazyčníků a filio-
kvistů (kteří hlásali mylné učení o Duchu Svatém), byl zánik slovanské
církve cyrilometodějské na Velké Moravě novou zradou dovršen.

Po smrti sv. Metoděje dne 6. dubna 885 byli spolu se svatým Go-
razdem uvězněni, týráni a nakonec vyhnáni ze země velkomoravské
významní učitelé a ctihodní otcové Angelár, Kliment, Naum, Sáva 
a další. Za krutých mrazů polonahé je hnali k Dunaji, odkud se pak
uchýlili pod ochranu bulharského panovníka sv. knížete Michala-Bo-
rise. Bulhaři přijali a podpořili svatým Rostislavem započaté dílo, aby
pak u nich rozkvetlo ke slávě Boží. Z Moravy však nepřátelé slovanské
bohoslužby vyhnali na dvě stě mladých kleriků, kteří zůstávali přes za-
strašování a svádění věrni svým učitelům Cyrilu a Metoději a odkazu
svatého knížete Rostislava, a prodali je do otroctví. Božím řízením za-
sáhl byzantský hodnostář, který tyto hlasatele Evangelia vykoupil 
z otroctví, osvobodil a uvedl opět, ovšem již ne na Velké Moravě, k je-
jich svatému poslání.
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Ač se Vichingovci ze všech sil snažili zničit svaté dílo Rostislavovo,
Bůh to nedovolil. Podivuhodně zasáhla Boží prozřetelnost, aby byla 
zachráněna v některých slovanských zemích pravá víra a mohli dál pů-
sobit její věrní hlasatelé. Je nesmírným Božím zázrakem, že dílo Rosti-
slavovo všechny tyto zkoušky a pohromy přežilo. Přeneseno cyrilo-
metodějskými žáky k Slovanům jižním a potom na rozlehlé prostory
slovanských kmenů východních, stalo se setbou svatého pravoslaví 
k věčným plodům Božího království. V zemích našich udrželo se toto
dědictví ještě dvě století v českém státě přemyslovském, a ač i odtud
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posléze bylo vyháněno, žilo svým duchem pravdy, která vždy, když je
to možné, znovu rozkvétá ve svobodě a pravdivosti duchovní.

K tradici cyrilometodějské, tradici svatého knížete Rostislava z po-
čátků naší duchovní kultury, ke svaté pravoslavné víře, přihlásili se 
v našem věku mnozí, když Bůh znovu vzbudil svému lidu na přímluvy
svatého Rostislava a všech svatých věrné následovníky vedené Duchem
Svatým. V době meziválečné v plnosti navázal na dílo Rostislavovo svatý
mučedník biskup Gorazd II. Na východním Slovensku, jež bylo součástí
Velké Moravy v dobách jejího rozkvětu a duchovně žilo po celé tisíciletí
z díla svatých bratří i díla svatého knížete Rostislava v sousedství nejprve
carství bulharského, potom ruského, uchráněn byl ten „dobrý zákon“ víry,
o který sv. Rostislav prosil císaře Michala III. a církev cařihradskou. Zde,
přes všechnu nepřízeň věků a nápory bouří, kdy věrný rusínský pravo-
slavný lid byl násilím odtrháván od svatého pravoslaví, zázrakem Boží
milosti udrželo se po staletí svaté dědictví Rostislavovo. Dnes pravoslavní
na Slovensku spolu s pravoslavným lidem na Moravě, ve Slezsku i v Če-
chách, podepřeni jsouce ve své zbožné oslavě svatého knížete ostatními
pravoslavnými církvemi ve světě, splácejí společnou oslavou tisíciletý
dluh, jímž jsme svatému knížeti Rostislavovi zavázáni, neboť v pravdě byl
povolán, aby dal zazářit světlu pravé víry národům slovanským. 

Připomeňme si ještě jednou slova již zmíněného mnicha Kristiána
ze spisu o svatém Václavu a sv. Ludmile. Slyšme svědectví o svatosti kní-
žete Rostislava, obdivovaného a vroucně ctěného, „slavného, nábožného
a dobrotivého vůdce všeho našeho křesťanství a náboženství“. Velko-
moravský kníže z Boží milosti pravdu Kristovu poznal, pro ni se sv. Cy-
rilem spolupracoval, spolu se sv. Metodějem trpěl a se všemi svatými
mučedníky, vyznavači v Kristu umíral. Mnich Kristián nás varoval, aby-
chom nepodléhali pýše a zpupnosti Svatoplukově, abychom Svatopluka
a jeho družinu nenásledovali v pohrdání a nezapomínali „jako med ply-
noucího kázání biskupa Metoděje a dbali jeho přesvatých napomínání“.
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Svatopluk teprve na konci života pochopil důležitost jednoty v symbolu
tří prutů, které jsou-li společné, nikdo nezlomí. Snad i litoval svých těž-
kých provinění proti svatému Rostislavovi, svatému Metoději a jejich
pravověrným žákům, vždyť sám se dožil zrady u těch, kterým více než
jen důvěřoval. Nedovolme – jak říká mnich Kristián – „svým údům, to
jest národu svému, zčásti Kristu a zčásti ďáblu sloužiti“, neboť za to byla
Svatoplukova „krajina a země i s lidmi ji obývajícími… zkrušena na
svých polích a plodinách rozličnými pohromami…, byla vydána v plen
a zajetí, v kořist a posměch, v zpustnutí a potupu všelikému tělu cho-
dícímu po ní, poněvadž není obcování světla s temnotami, ani smíru
mezi Kristem a Beliálem“. A tyto příklady vztahují se i na nás, kteří se
pokoušíme v týchž stopách kráčeti, „poněvadž ten, který spatří hořet
dům souseda svého, musí míti starost o svůj vlastní“. Usilujme o násle-
dování svatého knížete velkomoravského Rostislava a vroucně jej ctěme! 

Svatý a Kristu věrný veliký kníže moravský Rostislave!
Pravoslavně vyznávajíce víru v Otce i Syna i Svatého Ducha na zá-

kladě apoštolském a v učení svatých Otců Církve, v tradici sv. Cyrila 
a Metoděje, které jsi ty sám v dobrém od Boha zjeveném úmyslu a vy-
znání pozval k svému národu slovanskému a je celou duší v jejich službě
Kristu podporoval, skláníme svá srdce a kolena před Bohem všemohou-
cím, jediným svatým a Pánem naším, a prosíme, přimlouvej se za nás
ve sboru jeho svědků, ve společenství svatých, a za všechny, kteří ná-
sledují odkaz a příklad tvůj a všech svatých. Svatý veliký kníže Rosti-
slave, pros Boha za nás! 

Kanonizace svatého Rostislava, knížete Velkomoravského, Pravoslavnou církví
v českých zemích a na Slovensku 29. 10. 1994 Prešov / 30. 10. 1994 Brno. 
Pravoslavné vydavatelství, Olomouc 1994
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ŽIVOT 
SV. CYRILA A METODĚJE 
A JEJICH POMĚR K ŘÍMU 
A CAŘIHRADU

Matěj Pavlík
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DÍL I.
ŽIVOT SV. CYRILA A METODĚJE

Předmluva

V roce, kdy je vzpomínáno 1050. výročí smrti svatého Metoděje,
organizátora církve velkomoravské na základě slovanského jazyka bo-
hoslužebného, vychází tento krátký životopis apoštolů slovanských.
Knížka nečiní si nároku, aby byla považována za vědeckou studii. Není
založena na zevrubné znalosti všech pramenů a veškeré na nich vybu-
dované, nyní už ohromné literatury cyrilometodějské a nezabývá se ani
vědeckou kritikou. Jest psána lidově a omezuje se na snadno přístupné
nejhlavnější prameny, neboť dostačují ke správnému poznání životního
díla svatých bratří.

Dobré služby prokázala mi kniha Dr. Fr. Pastrnka „Dějiny slovan-
ských apoštolů Cyrilla a Methoda“ tím, že jsou v ní otisknuty všechny
závažné prameny, z nichž v poslední době dostalo se co do věrohodnosti
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zaslouženého ocenění staroslovanským legendám o Konstantinovi 
a Metoději. (V r. 1933 vyšel v Praze nákladem L. Mazáčovým jejich peč-
livý slovenský převod od Dr. Jána Stanislava.) Všestranné zadostiuči-
nění přinesly těmto legendám důkladné studie Dr. Františka Dvorníka.

Chybou zvláště lidových životopisů sv. Cyrila a Metoděje bývá, že
neberou dostatečného zřetele k faktu mocenského vzestupu římské bis-
kupské stolice uvnitř křesťanské církve a promítají do IX. století cír-
kevně právní stav, který nastal teprve v roce 1054 při velkém rozkolu
mezi křesťanským západem a východem, což přirozeně vede k nespráv-
ným úsudkům o smýšlení, povaze i počinech sv. bratří. Proto považoval
jsem za nutno, připojit k životopisu dodatek, obsahující stručný nástin
vývoje jurisdikční otázky v křesťanské církvi od doby apoštolské do 
r. 1054. Jenom v rámci vývoje lze správně chápat oba naše apoštoly.

Pokud knížka tato přináší co nového, je to snad jen to, že jako li-
dový spisek snaží se dívat se na činnost sv. Cyrila a Metoděje z pozadí
doby, jejímiž byli současníky, dětmi a spolutvořiteli, a že chtějíc se vy-
varovat jednostrannosti, přihlíží také ke svědectví církve východní, 
v důsledku čehož některé detaily jeví se v jiném světle, než v jakém bý-
vají u nás obyčejné podávány a viděny.

Aby knížka byla co nejsrozumitelnější, nerozpakoval jsem se o ně-
kterých věcech psát i v životopise i v dodatku.

V den svatého Václava 1935
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1. Mládí, studia a první činnost

Otec svatých bratří, jménem Lev, byl vojenským hodnostářem vý-
chodořímského čili řeckého císařství a působil ve městě Soluni, které
tehdy co do velikosti a významu následovalo hned po hlavním městě
Cařihradu. Sedmi svým dětem dal nejpečlivější výchovu a nejširší vzdě-
lání v rámci tehdejší vysoké a jemné řecko-byzantské kultury.

Syn Metoděj, o němž nevíme, kterého roku se narodil, slynul roz-
hledem ve spravovědě a byl brzy po ukončení studií ustanoven správ-
cem okrsku (pravděpodobně strymonského), osídleného Slovany. Hodil
se k tomuto úřadu zvláště též proto, že ovládal slovanský jazyk, jemuž
se pravděpodobně naučil od slovanských venkovanů, kteří přicházeli
do města prodávat zemědělské plodiny. Jako úředník všímal si pozorně
potřeb lidu mu svěřeného, takže nejen se zdokonalil v jazyku jeho, ale
seznámil se i s jeho radostmi a bolestmi, obyčeji, přednostmi i nedo -
statky. Srdce jeho přilnulo k Slovanům a jest velmi pravděpodobno, že
už jako úředník uvažoval, jak by bylo možné pozvednouti duchovní
život tohoto prostého lidu.

V úřadě správce setrval Metoděj řadu let. Nikde není zazname-
náno, proč najednou, třebas byl miláčkem císařovým a kynula mu
skvělá budoucnost, místa svého se vzdal a vstoupil do jednoho z četných
monastýrů (klášterů), nacházejících se na hoře Olympu v Malé Asii,
stav se prostým mnichem.

Konstantin, narozený v roce 827, byl nejmladším jeho sourozen-
cem. Když otec umřel, byl teprve nedospělým chlapcem a matka těžce
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se trápila starostmi, jak synka vychová. Naštěstí hoch vynikal nadáním
nade všechny spolužáky, ale byl i povahy neobyčejně vážné a srdce hlu-
boce zbožného; projevoval též přímo vášnivou žízeň po všestranném
vzdělání. Dověděv se o něm kancléř císařského dvora Theoktist, povolal
ho do Cařihradu, aby se učil u nejlepších profesorů a při tom dozíral
na učení osiřelého mladičkého císaře Michala III., za něhož vládla jeho
matka císařovna Teodora. Bylo zvykem císařského dvora v Cařihradě
starati se pečlivě o sirotky po vyšších státních úřednicích a důstojnících.
Konstantin studoval řecké i římské spisovatele doby klasické, geometrii,
aritmetiku, astronomii, dialektiku, filosofii, hudbu a všechna ostatní
řecká umění. Jeho nejmilejším profesorem byl největší učenec té doby
Fotios, který byl vůdcem cařihradské inteligence.

Když Konstantin dorůstal do let mužných, nabídl mu Theoktist za
manželku dívku z vysoce postavené rodiny, které byl křestním kmo-
trem, ale on neměl smyslu pro nic jiného, než pro studium, které ukon-
čil dosáhnuv hodnosti „filosofa“, rovnající se hodnosti „doktora“ na
západoevropských universitách. Byl pak rukopoložen (vysvěcen) na
jáhna, chtěje se cele věnovat vědecké činnosti a zbožnému životu. Vy-
socí příznivci zamýšleli ho ustanovit archivářem patriaršího stolce, ale
ještě než se to mohlo uskutečnit, zmizel beze stopy, patrně aby unikl
eventuelním konfliktům s patriarchou Ignatiem, který, jsa odpůrcem
řeckých i latinských klasiků, nedůvěřoval žákům Fotiovým. Teprve po
šesti měsících vyšlo najevo, že Konstantin žije v malém monastýru na
jednom ostrůvku Mramorového moře. Nato buď koncem r. 850 nebo
začátkem r. 851 byl ustanoven profesorem filosofie na vysoké škole 
v Cařihradě, stav se tak nástupcem Fotiovým, který v té době byl jme-
nován ředitelem císařské kanceláře a po několika letech prvním státním
tajemníkem a senátorem, na konec pak byl zvolen patriarchou.

Brzy podnikl Konstantin na přání císaře Michala III. cestu do Bag-
dadského kalifátu, a to jako člen poselstva, jehož vůdcem byl Fotios 
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a jenž mělo učinit pokus odvrátit Kalifa od pronásledování křesťanů.
Konstantin disputoval několikráte s učenci mohamedánskými o víře 
a projevil takovou bystrost a pohotovost, že vzbuzoval údiv. Avšak po-
litického úspěchu toto poselstvo nemělo, ba mohamedáni učinili pokus
otrávit Konstantina. Po nějakém čase, patrně po zavraždění Theoktista,
vzdal se Konstantin stolice filosofie a odebral se k bratru svému Meto-
ději do olympského monastýru. Pravděpodobně v té době byl rukopo-
ložen na kněze.

Tehdy (asi koncem r. 860) přišlo od národa Kozarů*, kteří bydlili
severně a východně od Černého moře, k císaři Michalu III. poselstvo 
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Nalezení ostatků svatého Klimenta Římského sv. Cyrilem a Metodějem nedaleko Chersonu
v roce 861. Miniatura z Menologionu Basila II. z 11. století (Vatikánská knihovna)

* Chazarů dle jiné výslovnosti.
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s prosbou, aby jim poslal učitele křesťanské víry. Kozaři byli ještě po-
hany; jelikož k nim přicházeli misionáři mohamedánští i židovští, chtěli
se seznámit blíže také s křesťanstvím. Volba císařova padla na Konstan-
tina, který rád tento úkol vzal na sebe, prosil však, aby také Metoděj
zúčastnil se této misie. O náboženském i vědeckém zájmu Konstanti-
nově svědčí, že když cestou byli nuceni zdržeti se v Chersonu na Čer-
ném moři, podle starých písemných záznamů i na základě místního
ústního podání začal hledat ostatky svatého Klimenta, který za císaře
Trajána byl vypovězen z Říma na toto vzdálené místo a tam na konec
umučen. Ostatky světcovy byly v roce 861 při kopání skutečně nalezeny.
Část jich Konstantin nosil stále s sebou. O svém nálezu napsal zprávu 
a složil pochvalnou řeč o sv. Klimentu i hymnu k jeho poctě. Z Chersonu
plavili se pak bratři po Černém moři směrem k zemi Kozarů. Tam měl
Konstantin velké půtky se židy a mohamedány, nad nimiž zvítězil. Hned
po skončení disputací dalo se okolo 200 Kozarů pokřtít a vladař jejich
prohlásil, že dává každému volnost, aby kdo chce, stal se křesťanem.
Disputace se židy a mohamedány napsal Konstantin řecky a Metoděj
později převedl je na jazyk slovanský. Navrátivše se z misijní výpravy
kozarské, svatí bratři uchýlili se do ústraní. Metoděj odebral se do mo-
nastýru Polychronu na asijském břehu Mramorového moře, byv tam
ustanoven igumenem (představeným). Konstantin pak, jsa po vysilující
misionářské práci tělesně vyčerpán a k tomu i nemocen, žil v Cařihradě
při chrámě sv. apoštolů.
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2. Žádost moravského knížete Rostislava

Život v ústraní netrval však dlouho. V r. 862 objevili se v Cařihradě
poslové moravského knížete Rostislava a přednesli císaři Michalu III.
tuto žádost: „Lid náš zavrhl již pohanství; avšak nemáme učitele, jenž
by nás v našem jazyce pravé víře křesťanské naučil, aby též jiné kraje
slovanské vidouce to, napodobily nás; pošli nám tedy, o císaři, biskupa
a učitele takového, neboť od vás na vše strany dobrý zákon vychází“.

Abychom správně porozuměli této prosbě Rostislavově, je třeba
všimnout si politických poměrů, v nichž tehdy žili středoevropští Slo-
vané. Krátce lze poměry ty charakterizovat jako kmenovou rozdrobe-
nost. Asi před sto lety, v VIII. století, byli též Němci tak rozdrobeni; ve
století IX. však byli už ve velké výhodě oproti Slovanům. Jednak byli už
pokřesťanštěni usilovnou prací celé řady obětavých misionářů, kteří do
Němec od začátku VII. stol. přicházeli z Irska (sv. Kolumbán, sv. Gall 
a sv. Kilián), z Francie (sv. Emerán a sv. Eligius) a z kmene anglosaského
(sv. Vilfrid, sv. Vilebrord a zvláště sv. Vinfrid, přezvaný později na 
Bonifáce), a měli i rozvětvenou církevní organizaci, pozůstávající asi 
z 11 biskupství v čele s arcibiskupem, jehož sídlo bylo v Mohuči
(Mainz) 1), jednak byli už koncem VIII. stol. politicky sjednoceni, pří-
slušejíce k veliké říši Karla Velikého, která sice byla pak rozdělena mezi
jeho potomky, ale ve formě obnoveného západního císařství římského
tvořili jakýsi morální celek. Bezprostředními východními sousedy této
říše, a to po celé délce hranic, byly nesjednocené kmeny slovanské. Říše
Karla Velikého zaujímající celou západní polovinu nynějšího Německa,
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dále alpské země, celou nynější Francii, nynější Španělsko, ba i téměř
celou Itálii, nemohouc už dále postupovat na západ, neustále usilovala
rozšiřovat se na straně východní, což se mohlo dít jenom na úkor Slo-
vanů: Glomačů, Obodritů, Gliňanů, Srbů (polabských), Veletů, Suslů,
Čechů, Moravanů a alpských i panonských Slovanů. Úsilí toto bylo
ovšem v první řadě politické, ale podloženo bylo i snahou obrátit Slo-
vany na křesťanskou víru, aby pomocí náboženského spojení byli zís-
káni pro připojení k říši Karla Velikého neb aspoň pro uznání její
převahy. Proto nelze se diviti, že už od začátku IX. stol. pracovali též na
Moravě němečtí misionáři křesťanští. Nemile se však Moravanů dotý-
kalo, že když misionářská práce Němců neměla vždy očekávaného úspě-
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chu, nerozpakovali se vynucovat si jej vojenskými výpravami. Jest his-
toricky zjištěno, že roku 822 vyslali Slované, a to Obodrité, Srbové (lu-
žičtí), Veletové, Čechové, Moravané a Panonové poselství k nástupci
Karla Velikého, Ludvíku Pobožnému do Frankfurtu; že kolem roku 833
byl v Nitře vysvěcen křesťanský kostel solnohradským biskupem Adal-
ramem; že r. 845 dalo se 14 českých šlechticů v Řezně pokřtít a že r. 850
biskup solnohradský Linfram vysvětil první křesťanský chrám v Panonii
u jezera Blatenského. Němečtí kronikáři už k r. 826, pak k r. 846, 856 
a 862 si pochvalovali, že Moravané poslouchali Němců na slovo. Stejně
však zjištěny jsou i válečné výpravy Němců proti Slovanům, vedené oso-
bami duchovními. Tak roku 849 křesťanští němečtí kněží byli vůdci vo-
jenské výpravy proti Čechům; r. 857 vedl takovou výpravu eichstadtský
biskup Otgar, r. 871 a 872 biskup vircburský Arno, a to napřed proti 
Čechům, pak proti Moravanům. Této druhé výpravy zúčastnil se také
biskup řezenský Embrich. Proti polabským Slovanům vedl výpravu 
v r. 872, 874 a 883 sám mohučský arcibiskup Ljutprecht.

Všecky tyto skutečnosti vysvětlují s dostatek, proč kníže Rostislav
obrátil se do Cařihradu s prosbou o poslání takového učitele víry, který
by Moravany uváděl v ducha křesťanské víry jinak, než to činili misio-
náři a biskupové němečtí. Sám Rostislav byl r. 855 nucen bránit se proti
silnému vojenskému útoku Němců a brzy na to (r. 862) se dověděl, že
se proti němu chystá nová německá výprava válečná. To naplňovalo jej
obavami, zvláště když v jeho knížectví byla již řada německých kněží
hlavně z biskupství pasovského v Bavorsku, kteří tu působili nejen jako
misionáři, chodíce z místa na místo, ale byli částečně ustanoveni jako
stálí duchovní správcové a dovedli ve svém duchu vychovat jakýsi počet
učedníků i kněží ze samých synů Moravy. Prozíravý Rostislav děsil se
takovéhoto vývoje poměrů. Každý německý kněz jevil se mu v případě
války vyzvědačem a spojencem německého krále. Uvažoval stále, jak by
bylo lze odvrátit nebezpečí německé nadvlády nad Moravou, avšak bě-
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želo mu též o to, aby Moravané poznali lepší křesťanství, než jak se pro-
jevovalo u Němců.

Církev německá uznávala tehdy už vrchní pravomoc biskupského
stolce římského, oč se hlavně hned v první polovici VIII. stol. přičinil
sv. Bonifác, a což dokonal císař Karel Veliký. Prostřednictvím německé
církve dostávalo se do sféry vrchní jurisdikce římského biskupa též
území středoevropských Slovanů, mezi nimiž působili němečtí misio-
náři. Čechy byly považovány za misijní území biskupství řezenského,
na Moravě působili, jak už řečeno, kněží z diecéze solnohradské. Poně-
vadž od smrti sv. Bonifáce († 755) uplynulo už více než 100 let a od
smrti Karla Velikého († 814) více než půl století, považovali biskupové

řezenský, pasovský i solnohradský vrchní pravomoc stolce římského už
za věc samozřejmou. To věděl i Rostislav a proto, aby uchránil svou zemi
od nadvlády německé, obrátil se napřed do Říma s prosbou, aby na Mo-

48 Ž Á D O S T M O R A V S K É H O K N Í Ž E T E R O S T I S L A VA

Poslové moravského knížete Rostislava u byzantského císaře Michala III. 
Miniatura z Radziwillské kroniky, kopie z 15. století (Ruská akademie věd)
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ravu byli posláni misionáři, kteří by zřídili pro Moravu vlastní církevní
organizaci, na německé církvi nezávislou, nýbrž jí souřadnou a ovšem
podřízenou biskupskému stolci římskému stejně, jako byla církev ně-
mecká. Avšak jeho žádosti v Římě nebylo vyhověno. Po tomto nezdaru
vyslal Rostislav poselstvo do Cařihradu, který byl sice mnohem vzdá-
lenější než Řím, ale za to jednak pro tuto vzdálenost, jednak též i v dů-
sledku jiné tradice nehrozilo od něho Moravě žádné nebezpečí. Bylať
říše byzantská říší stárnoucí, nepomýšlející na výboje a kromě toho pro-
sáklá starou kulturou řecko-křesťanskou bez primitivního fanatismu
mladých národů, nedovedoucích chápat, že také druzí mají právo na
život a svobodu. Do jisté míry bez lichocení mohl Rostislav ve své pro-
sbě říci, že z Cařihradu na vše strany dobrý zákon vychází, ne zákon
svévole a panovačnosti, jaký vycházel z Mohuče, Řezna, Pasova a Sol-
nohradu, jehož základní myšlenkou bylo: „Ať Slované chtějí nebo ne-
chtějí, budou našemu (tj. německému) království podrobeni“, jak ji
později v roce 900 přímo neomaleně vyslovili němečtí biskupové v listě
zaslaném do Říma.2) Faktum jest, že cařihradští misionáři byli vždy 
zakladateli národního písemnictví u všech národů, které získali víře
křesťanské, a že tedy postupovali zcela jinak, než misionáři římsko-ka-
toličtí.3)
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3. Příprava na misii moravskou

Císař Michal III. projevil ihned ochotu vyhověti prosbě Rostisla-
vově a pověřil misijní prací na Moravě bratry Konstantina a Metoděje,
kteří už osvědčili své misionářské schopnosti a nad to jakožto Soluňané
mluvili slovansky, což zaručovalo, že budou zdárně působit v zemi Ros-
tislavově.

Konstantin vzal s radostí na sebe novou misii, třebas byl stále ještě
churav. První, co ho zajímalo, byla otázka, zdali moravští Slované mají
písmo pro svůj jazyk. Dověděv se, že ne, sestavil společně s Metodějem
podle řecké abecedy písmena pro slovanské hlásky a jal se ihned pře-
váděti na slovanský jazyk čtení evangelií, potřebná ke konání služeb
Božích, zvláště pak liturgie. Tento překlad byl první knihou napsanou
v řeči slovanské, a byl jím učiněn počátek slovanského písemnictví.

Když překlad nejnutnějších bohoslužebných textů byl ukončen,
vydali se bratři na dalekou cestu. Císař Michal III. odevzdal jim pro
Rostislava list, v němž pravil: „Bůh, který přikazuje každému, aby k po-
znání pravdy přišel a na vyšší stupeň se povznesl, vida víru tvou 
a snahu, zjevil písmena pro váš jazyk, abyste i vy byli připočteni k vel-
kým národům, kteří oslavují Boha svým jazykem. A tak ti posíláme toho
filosofa, muže velmi učeného, ctihodného a blahověrného, jemuž Bůh
je (tj. slovanská písmena) zjevil. Proto přijmi tento dar, který jest větší
a čestnější nad zlato a stříbro a drahé kamení. Přičiň se společně utvrdit
dílo a hledej celým srdcem Boha. A neodvrhuj od sebe společného spa-
sení, ale povzbuď všechny, aby neotáleli a nastoupili cestu pravdy, bys
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i ty, přivedl je svým úsilím k poznání Boha, přijal svou mzdu za to 
i v tomto i v budoucím věku za všechny ty duše, které uvěří v Krista,
Boha našeho, od nynějška až do konce, a abys památku svou zanechal
budoucím pokolením podobně, jako veliký císař Konstantin.“ – List
tento, obsažený ve XIV. hlavě staroslovanské legendy o Konstantinovi,
naprosto se liší od ducha, jejž projevovali císař Karel Veliký i jeho ná-
stupci. Kdežto tito měli na mysli hlavně podmanění Slovanů a podnikali
nové a nové válečné výpravy proti nim a v důsledku své vlastní ještě
nízké kulturní úrovně nebyli ani s to, aby se zabývali otázkou slovan-
ského písemnictví, zvláště když ani sami svého ještě neměli, cařihrad-
ský císař neprojevuje ani nejmenšího úmyslu usilovat o jakékoliv
politické ovlivnění Moravanů, naopak vyslovuje přání, aby podle vzoru
jiných národů, kteří mají vlastní písemnictví, stali se i oni velkým ná-
rodem, jakým byli Řekové a Římané. Kromě toho je pozoruhodno, že
list císaře Michala III. má obsah veskrze náboženský. Jest velmi prav-
děpodobno, že byl inspirován patriarchou cařihradským Fotiem.
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4. Práce na Moravě

Svatí bratři přišli přes Bulharsko na Moravu v první polovici 
r. 863, nesouce nejen první slovanskou knihu, ale i část ostatků sv. Kli-
menta, jehož památku pravoslavná církev ctí dne 25. listopadu (římská
dne 23. listopadu). Byli radostně přijati a uvítáni od knížete Rostislava
i lidu moravského. Po příchodu přeložili v nejkratší době do slovanského
jazyka i ostatní bohoslužebné texty, jako jitřní, hodinky, večerní a liturgii
a vysvětlivše všechno věřícím a naučivše vybrané mladíky bohoslužeb-
ným zpěvům, začali konat služby Boží slovansky. Konstantin sloužil 
a Metoděj, jsa patrně jerodiakonem, přisluhoval. Pomocí slovanských
bohoslužeb začali Moravané teprve řádně vnikati v ducha a smysl křesťan -
ské víry, a působení obou bratří, kteří byli odevšad zváni, bylo provázeno
velkým úspěchem. Lid shromažďoval se kolem nich ve velkém počtu,
kamkoliv zavítali, a jest pravděpodobno, že též latinsko-slovanští kněží,
vyučení od německých misionářů, opouštěli latinský obřad a začali slou-
žit podle vzoru Konstantinova. Mimo to svatí bratří zřídili brzy po svém
příchodu na Moravu školu pro výchovu slovanského dorostu kněžského.
Tím byly ovšem ohroženy zájmy německých kněží nejen po stránce
hmotné, ale i národní a církevně-politické, a oni si to také záhy uvědo-
mili. Do té doby, tj. do r. 864 spadá velká vojenská výprava německého
krále Ludvíka proti Rostislavovi. K této výpravě poslal Ludvíkovi římský
papež Mikuláš I. (858–867) zvláštním listem své požehnání4), kterýmžto
stanoviskem papežovým lze také vysvětlit, proč Rostislav v Římě nepo-
chodil se žádostí o lepší misionáře, než byli němečtí.
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Přesila německého vojska byla tak veliká, že Rostislav, byv se všech
stran sevřen na hradě, byl nucen se pokořit. Tato událost dodala němec-
kým kněžím právě odvahy, aby proti misijní práci Konstantinově 
i Metodějové otevřeně vystoupili. Začali proti oběma bratřím sočit a vy-
týkali jim hlavně, že bohoslužbu konají a ne – jako oni – latinsky. Spa-

třovali v tom neslýchanou a nepřipustitelnou novotu, domnívajíce se, že
bohoslužba smí býti konána jen řecky nebo latinsky nebo hebrejsky, tj.
v těch jazycích, v nichž podle evangelia Lukášova hl. XIII, 38 byl na kříži
Kristově napsán nápis: „Král židovský.“ Konstantin však nazval je tříja-
zyčníky a pilátníky, vyvrátil tento jejich dětinský názor Písmem svatým
a nedal se sebevětší zlobou jejich zviklat ve svém způsobu misijní práce.

Za půl čtvrtého roku vychovali svatí bratři řadu moravských mla-
díků k duchovní službě, i bylo potřebí postarat se o jejich rukopoložení.
Proto vydali se v r. 867 s těmito mladíky na cestu do Cařihradu, při
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čemž Konstantin vzal s sebou opět ostatky sv. Klimenta. Poznavše r. 863
cestou z Cařihradu na Moravu veliké obtíže putování přes Balkán, ode-
brali se do Benátek, aby odtud lodí dostali se do Řecka. Bylo pro ně sa-
mozřejmým dát učedníky rukopoložit od své rodné církve cařihradské.
Že šli do Cařihradu, vysvítá ze staroslovanského životopisu Metodějova,
kde ve hlavě V. se dí: „A když tři roky přešly, vydali se, vycvičivše učed-
níky, z Moravy na zpáteční cestu.“ Vraceti se mohli jenom tam, odkud
na Moravu přišli, tj. do Cařihradu. Ačkoliv misionáři německými byla
Morava – jako misijní území – vsouvána do organizace církve německé
a tím do sféry vrchní jurisdikce patriaršího stolce římského, přece 
v plné a závazné formě nebylo o církevní příslušnosti Moravy v té době
ještě definitivně rozhodnuto, a proti rukopoložení slovanských kněží 
v Cařihradě nebylo tehdy žádných pravoplatných překážek.

Cestou do Benátek zastavili se svatí bratři u panonského knížete
Kocela, který jim svěřil 50 mladíků, aby jim dali vzdělání potřebné kně-
žím, neboť si oblíbil slovanské knihy a bohoslužby.

Za pobytu v Benátkách, který se prodloužil, poněvadž bylo nutno
čekat na loď, vzbudili naši bratři, doprovázení svými učedníky, pozor-
nost místního duchovenstva latinského.

Byli mezi nimi biskupové, kněží a mniši. Ti vrhli se na Konstantina
jako havrani na sokola, jak se praví v XVI. hlavě staroslovanské legendy
o Konstantinovi, a vytýkali mu, proč vynašel pro Slovany knihy, když
jsou jenom tři jazyky, kterými se sluší v knihách oslavovati Boha: he-
brejský, řecký a latinský. Důkladnou odpovědí Konstantinovou, kterou
byli úplně přemoženi a zahanbeni, budeme se zabývat později.
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5. Pozvání z Říma

V Benátkách zastihlo svaté bratry pozvání římského patriarchy,
papeže Mikuláše I., který jim vzkázal, že touží je spatřit. Byl to týž 
Mikuláš, který před třemi lety přál německému králi Ludvíku, aby jeho
výprava proti Moravanům skončila šťastně. Poukazujíce v zájmu správ-
ného pochopení tohoto pozvání na dodatek, pojednávající o vývoji 
jurisdikční otázky v křesťanské církvi, poznamenáváme zde k charak-
teristice silné osobnosti Mikuláše I. jen to, že to byl první papež římský,
který se dal po způsobu světských panovníků korunovat. Jeho progra-
mem hned od začátku bylo, zdefinitivnit církevní pravomoc římského
biskupského stolce nad celou západní Evropou, jak se od století V. a VI.
z původního svého území rozšířila, pokusit se o její rozšíření na vý-
chodní Evropu a prosadit vůbec velmocenské postavení papežů 
i v ohledu politickém. Dobře vystihl osobnost jeho kronikář Regino
Pruemský († 915) slovy, že rozkazoval králům a tyranům jako vládce
světa5). Domnělou právní základnu pro tyto snahy viděl Mikuláš I. jed-
nak ve falešných dokumentech vyrobených ve stol. V. a VI., jimž věřil,
jednak v postupu svých předchůdců a později ještě více ve sbírce dalších
falešných dokumentů, známé pod jménem „pseudoisidoriánské dekre-
talie“, která se objevila krátce před jeho nastoupením a jemu samému
se dostala do rukou v roce 863. Ve východní Evropě soustředil tento
papež svou pozornost zvláště na Bulharsko, které tehdy začínalo přijí-
mat křesťanství; chtěl v tomto státě nabýt pevné opory pro další cír-
kevně-právní výboje. Nelekal se ani toho, že Bulharsko přímo sousedilo
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s patriarchátem cařihradským, ba právě tato skutečnost jej lákala, neboť
mohl se domyslet, že zakotví-li v Bulharsku, kdež už byli činní caři-
hradští misionáři, bude moci bezprostředně a systematičtěji, než se to
dělo dosud, ohrožovat samostatnost cařihradské církve a tím i ostatních
církví východních, jakož i zasahovati do poměrů byzantského císařství.
Tohoto nebezpečí byli si jak císař, tak i patriarcha cařihradský dobře
vědomi a snažili se církevní politiku římské stolice v Bulharsku para-
lyzovat. Půtky o Bulharsko vedly k tomu, že bylo dočasně přerušeno
církevní společenství mezi Římem a Cařihradem, což však nezname-
nalo trvalého rozkolu. Bulhaři sami nebyli ještě schopni zabývat se cír-
kevně-právními otázkami a kolísajíce mezi východem a západem snažili
se vytěžit pro budoucnost svého státu pokud možno nejlepší podmínky.
V době, kdy na římském stolci byl Mikuláš I., dali se přemluvit, aby se
přiklonili k církvi římské, domnívajíce se, že pod její ochranou budou
moci lépe zabezpečit svůj stát oproti sousednímu byzantskému císař-
ství6). Později však se definitivně rozhodli svěřiti zřízení své církve péči
patriarchátu cařihradského.

Jest pochopitelno, že bystrého a cílevědomého politika, jakým byl
Mikuláš I., zajímala misijní práce Konstantina a Metoděje na Moravě.
Zájem ten byl pravděpodobně diktován třemi důvody. Byla tu přede-
vším příležitost rozřešiti definitivně otázku církevní jurisdikce vzhle-
dem ke Slovanům střední Evropy a neponechávat ji ve stadiu misijní
nejistoty a lability; dále zamýšlel Mikuláš I. vyřazením středoevrop-
ských Slovanů z vlivu německé církve klepnouti citelně přes prsty ně-
meckou hierarchii, tehdy nedosti poslušnou a nedosti ochotnou sbírat
poplatky pro papežskou stolici; konečně chtěl posílit svou akci v Bul-
harsku. To byly zřetele, jež přiměly Mikuláše I., aby pozval soluňské
bratry do Říma, přičemž současně je upozornil, že pracují v území,
které církevně podléhá římskému stolci. Toto upozornění bylo u něho
samozřejmé, neboť podle jeho názoru podléhaly mu všechny země.
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Nebylo žádného důvodu, proč by svatí bratři – třebas příslušeli 
k řecké církvi – nemohli jeho pozvání vyhovět. Šarvátky mezi Římem 
a Cařihradem, jakož i jinými biskupskými stolci, byly v těch dobách zje-
vem častým, při čemž docházelo vždy zase k usmíření. Konstantin 
a Metoděj, jeden jako prostý kněz, druhý jako mnich, zaujímali po
stránce oficielní v církvi podřadná místa a nepovažovali se za oprávněny
pronášet úsudky, kdo v těchto prestižních bojích, při nichž neběželo 
o slávu Boží, má pravdu. Pro ně – jako pro všechny východní křesťany
té doby – byl podle čestného pořadí, konstatovaného všeobecnými cír-
kevními sněmy, biskup římský prvním křesťanským patriarchou, bis-
kup cařihradský druhým, alexandrijský třetím, antiochijský čtvrtým 
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a jerusalemský pátým. Církev byla v té době přes všechna dočasná 
nedorozumění, půtky a klatby, jednotná, a mezi biskupskými stolci řím-
skými a cařihradským byly stálé styky, třebas vzájemné napětí v dů-
sledku mocenských pretensí biskupů římských trvalo, ba se stupňovalo,
Jest naprosto pochybeno vyvozovat z pouhého toho faktu, že Konstantin
a Metoděj v r. 867 vyhověli pozvání papeže Mikuláše I. a šli do Říma,
jakékoliv důsledky vzhledem k pozdějšímu rozkolu mezi křesťanským
východem a západem, nastavším teprve v roce 1054, tedy téměř o 200 let
později. Není ovšem neoprávněna otázka, na čí stranu by se byli sv. Cyril
a Metoděj v r. 1054 postavili, ale z pouhé cesty do Říma a z jednání 
s římským papežem v IX. století nelze činiti žádných vývodů tohoto
druhu, nýbrž bylo by potřeba vzít v úvahu řadu jiných skutečností z je-
jich činnosti. Učiníme to později.
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6. Příchod do Říma

Téměř současně s pozváním Mikuláše I. došla do Benátek i zpráva
o jeho smrti, která nastala 13. listopadu 867. Proto svatí bratří vyčkali
v Benátkách, až bude zvolen nový papež, načež teprve se vydali na
cestu, aby se papeži představili; nemohli se přenášet přes tvrzení Mi-
kulášovo, že Morava přísluší k jurisdikci římského stolce. Nástupem
Mikulášovým byl Hadrián II. (867–872), stařec již pětasedmdesátiletý,
ženatý, dobrosrdečný, oddaný ovšem politice svého předchůdce. Zdá se
však, že nesouhlasil s postupem římské misie v Bulharsku, jak ji vedl
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biskup Formosus, který projevoval příliš velké nepřátelství k východní
církvi a snažil se snižovat ji v očích Bulharů způsobem beztaktním 
a nezodpovědným. Hadrián II. naopak projevoval výchoďanům zjevnou
přízeň, neboť chtěl získat pomoci císaře Basila I. Makedonce (867–886)
proti Saracénům, kteří ohrožovali jižní Itálii a Řím. Dověděv se začát-
kem ledna 868, že soluňští bratři nesou s sebou část ostatků sv. Kli-
menta, vyšel jim ve slavnostním průvodu vstříc. Při zprávě, kterou si
od nich vyžádal uvědomil si, že jejich misijní práce byli by lze vhodně
použít k uskutečnění dalekosáhlých plánů papežské stolice. Proto, ač to
bylo v rozporu se staletým postupem papežů v otázce bohoslužebného
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Papež Hadrián II. vítá sv. Cyrila a Metoděje v Římě v roce 868.
Nástěnná malba v bazilice sv. Klimenta v Římě, 11. století
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jazyka, vyslovil souhlas se slovanskou bohoslužbou, sám položil slovan-
ské bohoslužebné knihy na svatý prestol v chrámě Panny Marie a Jesli-
ček a byl přítomen slovanským bohoslužbám, jež konal Konstantin za
zpěvu slovanských žáků. Pak rozkázal, aby Metoděj a někteří žáci byli
vysvěceni na kněze, jiní pak na diakony (jáhny). Nato slouženo bylo
slovansky ve chrámě sv. Petra, sv. Petronily, sv. Ondřeje a sv. Pavla. Řím-
ská legenda v hlavě IX. tvrdí, že v těch dnech byli Konstantin i Metoděj
vysvěceni na biskupy, ale staroslovanské legendy se o té věci nezmiňují,
naopak legenda o Metoději v hlavě VI. a VIII. praví, že Metoděj byl vy-
svěcen na kněze a teprve po smrti Konstantinově na biskupa.
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Papež Hadrián II. (792–872)
V papežské bule „Gloria in excelsis Deo“ vydané v roce 869, poté co sv. Cyril a Metoděj 
obhájili v Římě používání staroslověnského jazyka při bohoslužbách, potvrdil používání
staroslověnštiny, čímž byla překonána tzv. trojjazyčná hereze - jednalo se o tvrzení 
latinských církevních otců, že bohoslužby mohou být slouženy pouze ve třech jazycích:
řecky, hebrejsky a latinsky.
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7. Smrt sv. Cyrila

Pobyt svatých bratří v Římě protáhl se nad očekávání. Mnoho času
zabraly porady o dalším programu práce na Moravě i v okolních slo-
vanských zemích a o církevně-právní formulaci tohoto programu. Jistě
však k prodloužení pobytu přispělo i vážné onemocnění Konstantinovo,
který začátkem r. 869 vycítil, že se už asi neuzdraví. Přijal v řeckém mo-
nastýru, v němž za svého pobytu římského bydlili, mnišství a jméno
Cyril (řecky Kyrillos) a žil nato ještě 50 dní. Když se mu Metoděj svěřil,
že se leká bojů, které ho očekávají, zvláště bude-li nucen vrátit se bez
něho na Moravu, a že cítě se nedostatečným dokončit započaté dílo, po-
mýšlí na návrat do vlasti, aby se uchýlil do svého monastýru, prosil ho
sv. Cyril, aby neopouštěl moravské misijní práce a dokončil brázdu, kte-
rou dosud společně orali. V den smrti, kterou s klidem očekával, modlil
se se slzami, aby Bůh zachoval duchovní stádce moravské, a na to polí-
biv bratra i všechny shromážděné žáky, odevzdán do vůle Boží zesnul
dne 14. února r. 869 ve věku 42 let.

Metoděj chtěl ho – odvolávaje se na přání matčino, vyslovené ještě
před odchodem na Moravu – přivézti do vlasti a pochovati v monastýru
Polychronu a papež mínil toto přání respektovat, ale na prosbu řím-
ského duchovenstva i obyvatelstva rozhodl, aby zesnulý byl pohřben 
v Římě. I bylo tělo Cyrilovo slavnostně uloženo ve chrámě sv. Klimenta.

62 S M R T S V.  C Y R I L A

SvatiC&M_sazba  4/16/13  11:56 AM  Stránka 62



S M R T S V.  C Y R I L A 63

Pamětní desky od slovanských národů nad hrobkou sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta 
v Římě
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8. Sv. Metoděj obdržel pověření 
od římské stolice

Po smrti sv. Cyrila dospělo se k určité církevně-právní formulaci
budoucí funkce Metodějovy. Papež se rozhodl obnovit bývalou diecési
sirmujskou, která podle staré tradice byla založena sv. Andronikem,
spolupracovníkem sv. Pavla, a měla sídlo ve Sremu (Sirmium, pravdě-
podobně nynější Sremská Mitrovice v Jugoslávii). Biskupský stolec
sremský dosáhl záhy hodnosti metropolitní, neboť Sirmium bylo hlav-
ním městem Ilyrie, k níž patřila též Panonie. Metropolie sremská trvala
však jen do roku 582, kdy Avaři dobyli Panonie i části Ilyrie a hlavní
město Sirmium zničili. Po 200 letech císař Karel Veliký, podmaniv si
Panonii, přivtělil ji církevně k arcibiskupství solnohradskému. Nyní
papež Hadrián II., jsa roztrpčen pokusem německé církve konkurovat
s římským stolcem v Bulharsku, prohlásil akt Karla Velikého neplatným
a vytvořil z Panonie a Moravy církevní provincii, v jejíž čelo postavil
Metoděje, který mezitím byl vysvěcen na biskupa. (Z toho lze právem
usuzovat, že otázka církevní jurisdikce, pokud se týkala samé Moravy,
nebyla do té doby vůbec vyřešena. Tímto rozhodnutím Hadriána II.
byly, jak vidět, nároky německých biskupů na Moravu úplně ignorovány,
zatímco počin Karla Velikého, týkající se jen Panonie, byl prohlášen ne-
platným, protože podle názoru papežova metropolie sremská a její asi
v polovině VI. století nastavší podřízenost pod patriarší stolici římskou
nebyly zrušeny žádným právním aktem, nýbrž trvání tohoto právního
stavu bylo jen přerušeno válečnými událostmi. Morava nepříslušela

64 S V.  M E T O D Ě J O B D R Ž E L P O V Ě Ř E N Í O D Ř Í M S K É S T O L I C E

SvatiC&M_sazba  4/16/13  11:56 AM  Stránka 64



však k metropolii sremské a o jejím eventuelním přidělení k Pasovu 
v IX. století nebylo ještě pravoplatně rozhodnuto, takže byla vlastně
mimo jakoukoliv jurisdikci. Jinak by nebyl mohl ani papež přidělit ji
bez výslovného souhlasu církve německé k obnovené církvi sirmijské,
vždyť ani v přítomné době, kdy centralizace v římské církvi oproti IX. stol.
je daleko tužší, přesuny církevních obvodů nedějí se bez souhlasu pří-
slušných biskupů. Za tohoto stavu byli by svatí bratři mohli bez jaké-
hokoliv porušení církevních předpisů své moravské žáky dát vysvětit
kdekoliv, tedy i v Cařihradě, zvláště když ze staroslovanské legendy 
o Metoději (hl. V.) vysvítá, že na Moravu před vysláním Konstantina 
a Metoděje přicházeli misionáři nejen z Německa, ale i z Vlach a Řecka).

Po tomto rozhodnutí poslal Hadrián II. koncem r. 869 morav-
skému knížeti Rostislavovi, jeho synovci Svatoplukovi, který jsa podří-
zen strýci sídlil v Nitře, a panonskému knížeti Kocelovi list, ve kterém
oznamuje, že jim posílá Metoděje jako biskupa, aby konal bohoslužby
na slovanském jazyku s tou jedinou výhradou, že epištola a evangelium
budou čteny ve dvou jazycích, napřed latinsky a pak slovansky.7)
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Klášter v Ellwangenu, kde byl německými biskupy v letech 870 až 873 tajně vězněn 
arcibiskup Metoděj.
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9. Uvěznění Metoděje

Avšak než Metoděj přišel na Moravu, nastaly tam velké změny.
Svatopluk, z touhy státi se vládcem celé Moravy, spojil se s Němci, kteří
vtrhli do země a za pomoci jeho porazili Rostislava, zmocnili se ho
a odvlekli do Němec, kde ho oslepili a hladem umořili k smrti. Svato-
pluk sám na oko podřídil se vrchní vládě Němců, kteří v čele s markra-
baty Vilémem a Engelšalkem zařídili se na Moravě jako doma. Metoděj
navrátiv se na podzim r. 870 z Říma, neshledal se už s Rostislavem 
a Svatopluka spatřil obklopena německým duchovenstvem, které křičíce
na Metoděje, že se vetřel do území, příslušejícího pod pravomoc ně-
meckých biskupů, zajalo ho a poslalo, stejně jako před tím se stalo Ros-
tislavovi, do Německa, kdež byl v prosinci 870 postaven za přítomnosti
samého krále Ludvíka před soud shromážděných biskupů: Alvina 
solnohradského, Arna frizinského a Hermanricha pasovského. Jakého
ducha byli tito biskupové, vysvítá mimo jiné z toho, že Hermanrich pa-
sovský přišel k tomuto církevnímu soudu v oděvu jezdeckém s bičem 
v ruce a hnal se na Metoděje, aby ho udeřil do tváře. Soud skončil tím,
že sv. Metoděj byl prohlášen za sesazena a odsouzen do žaláře. Podobně
bylo zakročeno i proti jeho učedníkům, kteří byli taktéž trýzněni a po-
zavíráni do žaláře. Současně byl dán všem, kdož o tom věděli, příkaz,
aby v zájmu německé věci zachovali vše v úplné tajnosti.
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10. Zásah papeže Jana VIII.

Jednomu z učedníků Metodějových, jménem Lazar, podařilo se
koncem r. 872 nebo začátkem roku 873 uniknout ze žaláře, dostati 
se do Říma, jehož disposic věc se týkala, a podati tam o všem zprávu. 
V té době Hadrián II. byl již mrtev a papežem byl Jan VIII. (872–882).
Byl to muž velmi činný a podnikavý, ale v jednání jeho byly často
vnitřní rozpory, snad proto, že mu bylo souzeno vykonávati papežský
úřad za přetěžkých, přímo zoufalých poměrů. Nejvíce starosti působilo
mu obsazení jižní Itálie mohamedánskými Araby, s nimiž spolčovali se
i sami křesťané, jako např. salernský vévoda Vaiferius i vévoda neapol-
ský Sergius, který za to byl vyobcován z církve a uvržen do papežského
žaláře, když mu před tím byly vypíchnuty oči. Avšak i bratr vévody Ser -
gia biskup Anastasius, který po něm převzal správu vévodství, spojil se
s mohamedány a usadil je na neapolském území, což učinil také vévoda
gaetský. Zarážející tento zjev nelze jinak vysvětlit než náboženskou
lhostejností nebo snad i nevěrou, jednak též i odporem proti světské
panovačnosti a výbojnosti papežů. Věci dospěly tak daleko, že slavné
kláštery Monte Kasino a Svatý Vincenc u Volturna byly zpustošeny a že
byl ohrožen i Řím. Tu papež Jan VIII. dal se do boje se Saracény sám.
Zřídil válečné loďstvo a postaviv se v čelo jeho jako admirál, utkal se 
u mysu Circe s mohamedány a ukořistil 18 jejich lodí. To však byla
pouze jediná příznivá episoda v celkovém nebezpečí. K tomu zemřel 
v roce 877 císař Karel Lysý, jemuž Jan VIII. před tím poslal úpěnlivý
list, že ho na kolenou a se skloněnou hlavou prosí a zapřísahá, aby po-
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mohl římské církvi, zmítané vírem nebezpečí. Brzy po smrti císařově
byl Jan VIII. v Římě zajat vévodou spoletským Lambertem a držen ve
vězení 30 dní. Necítiv se po těchto zkušenostech ani v Římě bezpečným,
rozhodl se po odchodu Lambertově uchýlit se do Francie ke králi Lu-
dvíku Koktavému. V dopise, kterým toto své rozhodnutí králi oznamo-
val, tvrdil, že vévoda Lambert touží po císařství a že za tím účelem žádá
Saracény o pomoc; nazval v tomto dopise sestru Lambertovu Rottildu
kur…ou a jejího muže Adalberta lupičem8). Za svého pobytu ve Francii,
který se protáhl na půl roku, mínil získat pomoc královu, zamýšleje do-
pomoci mu za to k hodnosti císařské, ale už po několika dnech nabízel
císařskou korunu královu místodržiteli Bosovi; ba nedosti na tom, tutéž
nabídku činil králi Karlomanovi, králi Ludvíku Německému i králi
Karlu Tlustému, a to každému z nich jako jedinému možnému za-
chránci říše i papežské stolice9). Vzájemnou dohodou Karlomana, 
Ludvíka Německého a Karla Tlustého byl designován pro hodnost cí-
sařskou Karel Tlustý. Jak se tento panovník, mající pověst muže velmi
zbožného, díval na Jana VIII., vysvítá z toho, že když v r. 879 přišel 
s vojskem do severní Itálie (Lombardska), poslal mu do Říma rozkaz,
aby přijel do Pavie10). K zaujetí pohrdavého stanoviska k Janu VIII.
spolu přimělo Karla Tlustého jistě i to, že papež smířil se r. 879 s caři-
hradským patriarchou Fotiem a poslal na církevní sněm cařihradský,
který byl konán téhož roku, svého zástupce kardinála Petra, jakož i že
udržoval styky s císařem cařihradským, přičemž působila na něho na-
děje na vojenskou pomoc řeckou proti Saracénům. V únoru roku 881 
u příležitosti své korunovace na císaře římsko-německého donutil Karel
Tlustý Jana VIII., aby – jako to své doby učinili papežové Pelagius I.
(556–560) na nutkání lidu a Lev III. (795–816) na rozkaz císaře Karla
Velikého – ve slavnostním oblečení papežském vystoupil na kazatelnu
chrámu svat. Petra s evangeliem a křížem a před císařem, biskupy, ně-
meckými válečníky a římským lidem slavnostně odpřisáhl, že vyjedná-
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váním s Fotiem nemínil učinit újmu cti a stanovisku svých před-
chůdců11). K doplnění charakteristiky Jana VIII. budiž uvedeno ještě,
že se mu nepříčilo psát o církevních věcech i dopisy toho druhu jakým
byl na př. dopis poslaný Vibrodovi, biskupu parmskému, který na vý-
slovné přání papežovo měl jej po přečtení spálit12). Je potřebno upozor-

nit na tyto črty ze života papeže Jana VIII., aby se staly pochopitelnými
jeho zásahy do díla sv. Metoděje.

Dověděv se od mnicha Lazara o sesazení a uvěznění Metodějově,
cítil se Jan VIII. dotčen hlavně proto, že němečtí biskupové postavili se
tak drze proti plánu a rozhodnutí papežské stolice, která tím byla ne-
snesitelně uražena. Proto počin německých biskupů nemohl zůstat bez
odčinění a trestu. Papež poslal do Němec ankonského biskupa Pavla,
který podle písemných pokynů a též ve smyslu listu, jejž nesl s sebou,
přikázal německým biskupům, aby Metoděje ihned propustili na svo-
bodu, sami pak aby se za trest zdrželi tak dlouho konání bohoslužeb,
jak dlouho Metoděj byl od nich držen ve vězení. Rozkaz byl tak jasný 
a ostrý, že ho hned bylo uposlechnuto.
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Papež Jan VIII. (pontifikát 872–882) vydal
v roce 880 bulu „Industriae tuae“, která postavila
Velkomoravskou říši pod ochranu papeže 
a potvrdila používání slovanského jazyka pro
křesťanskou liturgii. 
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11. Úspěšná práce na Moravě 
po návratu z vězení

Avšak též Metoději odevzdal papežský legát list, kterým mu Jan VIII.
zakázal užívati při bohoslužbách slovanského jazyka a připomenul, že
se bohoslužby mají konat buď latinsky nebo řecky, „jak to činí církev
Boží na celém světě“. Papeži bylo asi neznámo, že ve východních cír-
kvích sloužilo se nejen v té době, ale už od počátku křesťanství ne pouze
řecky, ale i syrsky, arménsky, arabsky, persky, gruzínsky, koptsky aj. Je
velmi významné, že sv. Metoděj, byv legátem Pavlem uveden zpět na
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Křest českého knížete Bořivoje arcibiskupem Metodějem
Josef Mathauser (1846 –1917): Arcibiskup Metoděj křtí českého knížete Bořivoje.
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Moravu, neuposlechl tohoto zákazu papežského, ale konal bohoslužby
slovansky i dále.

Politické poměry na Moravě v době, kdy Metoděj dlel v německém
žaláři, změnily se po té stránce, že Svatopluk střásl se sebe nadvládu
německého krále, jehož vojska několikráte na hlavu porazil. Ale tento
výborný válečník neměl dosti důslednosti, aby také své nejbližší okolí
očistil od německých živlů, jak to učinil moravský lid, který po návratu
Metodějově vyhnal ze svých osad všechny německé kněze13). Svědčí 
o značné povrchnosti Svatoplukově, že na svém dvoře ponechal i nyní
německého kněze Vichinga, tajného to agenta korutanského vévody Ar-
nulfa a pletichářského Benátčana kněze Jana. Tito dva kněží rozuměli
si dobře a hráli si do rukou. Oba nenáviděli slovanskou bohoslužbu, Me-
toděje i jeho spolupracovníky. Oba měli své osobní sobecké cíle, Viching
pak myslil mimo to na opětné podrobení Moravy Němcům. K dosažení
těchto cílů hodila se jim Svatoplukova lehkomyslnost v ohledu mrav-
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Po návratu z Říma v r. 870 se již 
arcibiskup Metoděj neshledal 
s Rostislavem. Kníže byl zrazen svým
synovcem Svatoplukem, který ho vydal
králi Ludvíku Němci. Svatopluk se mezi-
tím obklopil německým duchovenstvem,
které Metoděje zajalo a nechalo ho
téměř tři roky tajně věznit.
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ním. Metoděj považoval za svou povinnost napomínat Svatopluka, aby
zachovával manželskou věrnost a zanechal styků se ženami jinými, va-
ruje ho, že tato hříšná záliba v ženských ho zničí. Stejně smýšleli i žáci
Metodějovi. Zato Viching a Benátčan Jan, ač oba kněží, krále omlouvali
a prohlašovali napomenutí Metodějovo za drzost a urážku panovníka,
v důsledku čehož Svatopluk čím dál tím více odvracel se vnitřně od Me-
toděje i od slovanské bohoslužby a důvěru svou věnoval cizím pletichá-
řům, kteří pomalu chystali se k rozhodující ráně proti Metoději, neboť
byli přesvědčeni, že neposlouchal zákazu papežova, stane se v Římě ne-
možným, byť by byl miláčkem všeho lidu moravského. Aby cíle svého
jak u Svatopluka, tak i v Římě dosáhli, pracovali dvojím směrem. Sva-
topluku radili, aby svou říši odporučil pod ochranu papežovu, čímž za-
bezpečí si důvěru papežského stolce a jeho záštitu proti komukoliv.
Myslili přitom hlavně na to, že papež odstraní Metoděje, bude-li o to
žádat sám Svatopluk, když před tím bude přijat pod ochranu římského
stolce. Vedle toho všímali si práce Metodějovy, chtějíce shromáždit ma-
teriál k žalobě na něho, kterou zamýšleli v Římě předložit. Ve svém
úmyslu byly utvrzováni velkými úspěchy Metodějovými: učení Boží –
jak píše staroslovanská legenda o Metoději ve hlavě X. – utěšeně se
vzmáhalo, slovanské duchovenstvo se rozmnožovalo a pohané zanechá-
vali svých bludů a přistupovali k víře v pravého Boha. Do tohoto období
patří pravděpodobně též pokřtění českého knížete Bořivoje a jeho man-
želky Ludmily, jakož i cesta Metodějova do Polska. Vichingovi bylo se
obávat, že jeho poslání na Moravě ztroskotá v ohledu církevním i poli-
tickém, bude-li Metoděj se slovanskými kněžími ponechán v klidu ještě
nějakých 10–15 let, neboť zatím by mohla být úplně vybudována mo-
ravská církev obřadu slovanského, čímž by bylo upevněno národní vě-
domí Moravanů a vytvořen krystalizační bod, kolem něhož by se mohli
časem seskupit všichni středoevropští Slované, a to by bylo snad navždy
zničilo plány německé.
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12. Metoděj obžalován v Římě

V roce 879 měli oba pleticháři za to, že jest nejvýš na čase, aby pod-
nikli na Metoděje útok. Proto na jaře toho roku odešel do Říma Benátčan
Jan, aby papeži přednesl pochybnosti Svatoplukovy o víře, neboť Metoděj
prý hlásá víru, která se liší od učení římské církve, a Svatopluk neví, čeho
se má vlastně držet, přičemž mělo býti poukázáno současně též na to, že
Metoděj oproti výslovnému zákazu papežovu koná boho služby na slovan-
ském jazyku. Na tuto stížnost reagoval papež Jan VIII. dopisy Svatopluku
a Metoději, Svatoplukovi kladl na srdce, aby se pevně držel víry římské 
a kdyby kdokoliv, ať biskup, ať kněz jinou víru hlásal, aby ji se vší horlivos -
tí zavrhl. Vyslovil také podivení, že by Metoděj učil jinak, než co v Římě
za předchůdce Hadriána vyznal. Metoději pak papež oznámil, že se do-
vídá, jakoby uváděl národ na scestí učením, které se nesrovnává s tím, co
římská církev od začátku drží, jakož i že došla stížnost, že „mši slouží 
v barbarském, tj. slovanském jazyku“; proto mu nařizuje, aby bez meškání
vydal se na cestu do Říma za účelem zjištění, co na stížnostech je pravdy.

Když listy papežovy na Moravu přišly, nastoupil Metoděj cestu ve
společnosti důvěrníka Svatoplukova, jménem Zemižizn. Ale Svatopluk
poslal k papeži i Vichinga se žádostí, aby papežská stolice přijala říši
moravskou pod svou ochranu, aby Viching byl vysvěcen na biskupa 
a aby bylo nařízeno konat pro Svatopluka a jeho družinu bohoslužbu
latinskou. Patrně byl Svatopluk přesvědčen, že Metoděj bude shledán
vinným vzhledem k tomu, že konáním slovanských bohoslužeb zprotivil
se přísnému zákazu papežovu.
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Je třeba míti stále na paměti, že Jan VIII. v době, kdy toto se dělo,
byl jako jeho předchůdce Hadrián II. v dobrých stycích s cařihradským
císařem Basilem I. Makedoncem, nástupcem to Michala III., očekávaje,
jak už bylo řečeno, od něho pomoci proti Saracénům, a že žil v této
době v církevním společenství s cařihradským patriarchou Fotiem.
Tato důležitá okolnost měla vliv na způsob a postup vyšetřování, jemuž
Metoděj byl podroben, neboť papež měl zájem na tom, aby o Metoději,
který při své misijní práci postupoval po stránce věroučné, bohoslu-
žebné i disciplinární od prvého počátku podle církve cařihradské, jak
v dalším dokážeme, mohl prohlásit, že se ničím neprovinil. Stížnost,
že Metoděj učí jinak, než podle názoru Vichingova církev římská,
mohla se týkat jen dvou věcí. Především nechtěl Metoděj vsunout do
nicejsko – cařihradského vyznání víry, které se zpívá nebo čte při li-
turgii, slůvka „i od a Syna“. V západní Evropě totiž oproti přesným slo-
vům Kristovým, že Duch sv. pochází od Otce (Evang. Janovo, hl. XV, 26.)
vzniklo a šířilo se na základě bohoslovecké spekulace učení, že Duch
svatý pochází od Otce i Syna (ex Patre Filioque), ve kterémžto smyslu
bylo pak vyznání víry v latinském znění doplněno slůvkem „Filioque“,
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a to napřed ve Španělsku, (r. 589), pak ve Francii (r. 767), pak v Ně-
mecku a severní Itálii (r. 809), kdežto cařihradská a vůbec východní
církev tuto vsuvku vždy odmítala a i v přítomné době odmítá považujíc
ji za opovážlivé „opravování“ slov Kristových. V IX. a X. století bylo
též v samém Římě vyzná ní víry zpíváno ještě bez „Filioque“. Odmítal
tuto vsuvku i sv. Metoděj, což Viching považoval za kacířství. Jelikož
ve vyznání víry a v usneseních všeobecných sněmů církevních byly ob-
saženy všechny věroučné pravdy křesťanské, omezil se papež Jan VIII.,
jak vysvítá z listu poslaného Svatoplukovi, na otázku, zdali Metoděj
užívá téhož vyznání víry, jako církev v Římě, a zdali uznává usnesení
šesti všeobecných sněmů církevních.14) Poněvadž na tuto otázku mohl
Metoděj odpovědět a zajisté i odpověděl v celém rozsahu kladně, neboť
vyznání víry, jejž podle východní církve zavedl na Moravě, shodovalo
se úplně se zněním, jak ho v té době bylo ještě užíváno v Římě, tj. beze
vsuvky „Filioque“, prohlásil papež, že ho shledal pravověrným. Mohl
to s tehdejšího formálně dogmatického stanoviska římské církve uči-
niti právem, neboť dokud vsuvka „Filioque“ neocitla se ve vyznání víry
v samém Římě, nebylo ještě nutno považovati názor, že Duch svatý po-
chází i od Syna, v plné formě za dogma západní církve; vždyť jinak by
papež nebyl směl ani vstoupit do církevního společenství s patriarchou
Fotiem, který byl otevřeným odpůrcem učení o pocházení Ducha sva-
tého i od Syna, a nebyli by směli ani další papežově až do XI. stol. býti
v církevním společenství s patriarchy cařihradskými a vůbec východ-
ními, kteří v této otázce smýšleli vesměs stejně jako Fotios.

Sám Jan VIII. poslal patriarchu Fotiovi dopis, z něhož vysvítá, že
ani on sám neuznává pocházení Ducha svatého i od Syna; píše: „My
nejen toho (tj. „Filioque“) nevyslovujeme, ale co více, ty, kteří ve svém
nerozumu první se opovážili to říci, odsuzujeme jako převratitele
nauky Pána Krista i svatých otců, kteří nám synodálně (na sněmech)
svěřili svatý symbol (vyznání víry), a stavíme je do jedné řady s Jidá-
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šem“.15) Zdá se, že v Římě mimo papeže Jana VIII. byli ještě jiní cír-
kevní hodnostáři, kteří tohoto novoučení neuznávali. Lze se toho s vel-
kou pravděpodobností domýšleti o biskupu Zachariáši z Anagni, 
o němž je známo, že byl intimním přítelem Fotiovým. Takové přátelství
bylo v té době nemyslitelno při rozdílech věroučných, ba i teologic-
kých.

Druhá věc, z níž asi Viching a benátský kněz Jan vinili Metoděje,
týkala se církevní kázně, která na východě hlavně v otázce postu byla 
v některých věcech odlišná od praxe západní. Avšak papež Jan VIII.
věděl, že tyto rozdíly disciplinární trvají už od staletí, aniž v tom byl
spatřován důvod k přerušení církevního společenství. Proto nemohl ani
po této stránce konstatovat jakoukoli vinu Metodějovu.

V otázce pak bohoslužebného jazyka zůstal Metoděj, jako vždy,
neoblomný a dovedl papeže přesvědčit o správnosti svého stanoviska 
a přiměti ho, aby vyslovil souhlas se slovanskou bohoslužbou.

Žádostí Svatoplukovou, aby říše moravská byla přijata pod ochra -
nu papežské stolice, byl Jan VIII. ovšem příjemně dotčen a s radostí jí
vyhověl, neboť spadala velmi vhodně do rámce papežské politiky.
Ochotně též vysvětil Vichinga na biskupa.

Když veškero jednání bylo skončeno, poslal papež v červenci 
r. 880 po zvláštním poslu Svatoplukovi dopis, ve kterém napřed praví,
že přijímá Svatopluka a všecek lid moravský pod svou ochranu, dále že
Metoděj byl shledán pravověrným a posílá se proto zpět na své místo,
vybaven týmiž právy jako dříve, dále že Viching je vysvěcen pro Nitru,
jakožto sufragán Metodějův, k němuž se má chovat jako ke svému arci-
biskupu, dále že má Svatopluk ve vhodný čas poslat do Říma ještě dru-
hého schopného kněze nebo jáhna, který taktéž bude vysvěcen na
biskupa, aby Morava měla tři biskupy, z nichž jeden bude arcibiskupem,
a aby v důsledku toho další biskupové mohli býti svěceni doma, dále že
papež schvaluje slovanskou bohoslužbu s tím, aby evangelium při ní
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zpíváno bylo také latinsky, a to napřed a pak teprve slovansky; konečně
že nařizuje, aby pro Svatopluka a jeho předáky byla sloužena mše latin-
ská, když se mu více zamlouvá než slovanská16).

Nutno však upozornit na dvě věci. Především papež učinil toto
rozhodnutí, aniž svolal římské duchovenstvo k synodě, což bylo proti
stálé dřívější zvyklosti. Dále: dříve než Metoděj, který byl nucen vraceti
se dlouhou zacházkou, aby neupadl v ruce Němců, přišel na Moravu,
byl tam už Viching, který odevzdal Svatoplukovi taktéž papežský list
obsahu docela opačného, totiž, že papež zakazuje slovanskou boho -
službu, v důsledku čehož Metoděj v Římě přísahou prý se zavázal slo-
vansky již nesloužit; konečně že papež posílá Vichinga jako vrchního
pastýře církve moravské, jehož všichni mají poslouchat a kdo by toho
nečinil, že má být vypuzen za hranice. Když Metoděj se vrátil na Mo-
ravu, měl Svatopluk oba papežské listy v rukou, nevěda, ne čem je, jsa
však více nakloněn věřiti listu, jejž mu přinesl Viching, který nepřestá-
val s důrazem se domáhati: „Mně dal papež autoritu a poroučí, aby Me-
toděj i se svou naukou byl vypuzen.“

Snad nikdy neocitl se Metoděj v tak strašné situaci, jako nyní.
Hned pochyboval o upřímnosti papežově, zvláště když Jan VIII. zacho-
val se tak obojetně, že na jedné straně schválil slovanskou bohoslužbu
a na druhé vysvětil na biskupa a za spolupracovníka mu určil Vichinga,
největšího to a nejzákeřnějšího nepřítele Slovanů, jimž Metoděj svůj
život zasvětil, přičemž ještě papež nařídil, aby pro Svatopluka i předáky
moravské byla mše sloužena latinsky, jako by oni nepatřili k národu, 
v jehož čele stáli. Zdaž takové rozhodnutí neznamenalo dávati za pravdu
současně oběma směrům, ačkoliv mezi nimi byla tak velká propast?
Zdaž papež jedněmi ústy a v téže věci neříkal „ano“ i „ne“? Zdaž tak
obojetný člověk nemohl by být skutečně schopen poslat současně i dva
vzájemně si odporující listy? Hned zase považoval za nemožné, aby ho
tak hanebně klamal papež, který se k němu v Římě choval přátelsky.
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13. Cesta do Cařihradu

Naštěstí obdržel Metoděj od cařihradského císaře Basila I. Make-
donce list, jehož obsah jest ve staroslovanské legendě o Metoději stručně
uveden takto: „Ctihodný otče, velmi si tebe přeji spatřiti; proto učiň
dobrý skutek a pospěš přijíti k nám, abychom tě viděli, dokud jsi na
tomto světě“. To byl v mrákotách, jež Metoděje obkličovaly, světlý pa-
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prsek. Nemeškaje poslal k papeži zprávu o dvou listech, které Svatopluk
obdržel, vylíčil mu, jak v důsledku toho nesmírně trpí, prosil ho, aby
brzkým autoritativním vysvětlením učinil konec nejistotě, a na konec
mu oznámil, že obdržev od císaře Basila pozvání, chce podniknout cestu
do Cařihradu. List Metodějův přišel do Říma ve druhé polovině března
r. 881, a papež ihned dal napsat odpověď, ve které Metoději oznamuje,
že neposlal Svatoplukovi žádného jiného dopisu, než toho, o jehož ob-
sahu Metoděje zpravil, a že „onomu biskupu“ ničeho ani veřejně, ani
důvěrně nesvěřil, co by se příčilo rozhodnutí, o němž byl Metoděj uvě-
domen, ba že o těch věcech s „oním biskupem“ ani mimochodem ne-
promluvil; na konec těší Metoděje, aby všecky zkoušky odevzdaně snesl,
a sděluje, že přestupky „onoho biskupa“ bude se zabývat, až se Metoděj
z cesty navrátí.

Metoděj neodebral se do Cařihradu dříve, dokud by neuplynul čas,
který mohl stačit, aby mu byla doručena odpověď papežova. Ta přišla
koncem dubna 881, kdy Moravané konali obvyklé jarní shromáždění.
Byla to pro Metoděje vhodná příležitost, aby se pokusil zástupcům ce-
lého národa odhalit pletichy Vichingovy. Sám však byl sotva uspokojen
tímto listem papežovým, neboť byl opět projevem dvojakosti. Jednak
se v něm mluvil stále jen o „onom biskupovi“, aniž byl Viching výslovně
jmenován, což byl určitý nedostatek, vzbuzující dojem, jakoby papež
měl důvody nedotýkati se příliš tohoto dobrodruha; jednak tvrdil-li 
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Jan VIII., že s „oním biskupem“, tedy s Vichingem o „těch věcech“ ani
mimochodem nemluvil, nevzbuzuje důvěry k němu samému; bylo
přece jeho povinností, aby s Vichingem před udělením biskupského
svěcení zevrubně promluvil o všech otázkách moravské církve, tedy i o
nutnosti neb aspoň vhodnosti a užitečnosti slovanské bohoslužby, o dů-
vodech, proč ji přes dřívější svůj zákaz nyní schvaluje, a o povinnosti
Vichingově, jakožto nastávajícího biskupa nitranského, respektovat toto 
rozhodnutí. Jestliže papež s Vichingem o těchto otázkách skutečně ne-
mluvil, dopustil se velké a neodpustitelné chyby, která nemohla být na-
pravena pouhým všeobecným napomenutím, aby Viching se choval 
k Metoději jako ke svému arcibiskupovi; jestliže však s ním o tom mlu-
vil, musel míti kdovíjaké temné důvody, proč to nyní popíral. Konečně
nevzbuzuje dobrého dojmu ani to, že papež Vichinga, jestliže předložil
Svatoplukovi podvržený list papežský, ihned pro tento úžasný podvod
nepohnal k zodpovědnosti. Proč potrestání podvodníka odkládal na
dobu, až se vrátí Metoděj z cesty, když věc byla taková, že k jejímu vy-
jasnění nebylo potřeba přítomnosti Metodějovy? Není oprávněno po-
dezření, že odkladem chtěl se vůbec vyhnout rozhodování o této věci?
Vždyť skutečně už se jí nezabýval ani Jan VIII., ani žádný z jeho ná-
stupců. Jaké měl papež důvody k takovému postupu? Byly to ohledy na
Vichinga nebo na papežskou kancelář nebo dokonce na vlastní osobu?

Po přečtení listu papežova ve shromáždění zástupců moravského
lidu odebral se Metoděj na cestu do Cařihradu, kde byl od císaře Basila
i patriarchy Fotia slavnostně přijat. Přinesl s sebou slovanské bohoslu-
žebné knihy, které daroval císaři, a z učedníků, kteří ho doprovázeli,
ponechal v Cařihradě jednoho kněze a jednoho jáhna, kteří pravděpo-
dobně byli určeni k tomu, aby jako misionáři byli posláni do Bulharska
nebo, což není též vyloučeno, do Ruska, kamž patriarcha Fotios už 
v roce 866 byl poslal prvního biskupa. (Dr. A. Pichler, Geschichte der
kirchlichen Trennung zwischen Orient und Occident II, 2.)
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14. Poslední léta činnosti Metodějovy 
na Moravě a jeho smrt

Navrátiv se na Moravu, Metoděj věnoval se cele převádění do slo-
vanského jazyka oněch částí Písma svatého, které dosud převedeny 
nebyly. Vybral si z učedníků dva kněze (popy, jak se praví ve staroslo-
vanské legendě), dobré rychlopisce a převedl z řeckého jazyka všecky
knihy Bible, vyjma knihy makabejské, a mimo to i nomokánon, tj. pra-
vidla církevní. Cítil, že už asi dlouho žít nebude, proto si s touto velkou
prací pospíšil, aby moravská církev byla opatřena všemi potřebnými
pomůckami.17)

Vichinga v té době na Moravě nebylo. Byv Metodějem na konci
dubna 881 demaskován a vyloučen z církve, odešel z Moravy a odebral
se patrně ke králi Arnulfovi, v jehož službách vlastně vždycky stál. Me-
toděj mohl opět klidně pracovat. Také od římských papežů měl pokoj.
Jan VIII. zemřel 15. prosince 882, byv otráven svým příbuzným Řeho-
řem, přednostou papežského paláce, který, když jed dosti rychle ne-
účinkoval, dorazil papeže kladivem. Po Janu VIII. následoval Marinus I.,
který zemřel po jednom roce a pěti měsících, a pak Hadrián III., který
byl na stolci papežském taktéž jen jeden rok a čtyři měsíce. Žádný z tě-
chto dvou papežů nezabýval se otázkami moravské církve jednak pro
krátkou dobu svého působení, jednak že byli zaujati jinými, hlavně
osobními a politickými věcmi. O Marinovi je známo, že hned po jeho
nastolení byl přednostou jeho kanceláře na nádvoří sv. Petra zabit
Řehoř, vrah papeže Jana VIII., a že papežská stolice přerušila opět spo-
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lečenství s Fotiem. Hadrián III. však s ním opět vstoupil ve styky; jinak
o něm zaznamenávají dějiny, že svému odpůrci Jiřímu z Anentina dal
vypíchnout oči a že vdovu po vrahu Řehořovi dal zmrskat. To všechno
se však svatého Metoděje netýkalo. Pokud vzpomínal na Řím, byly to
vzpomínky více bolestné než radostné. Za Hadriána II., který ho vysvě-
til na biskupa, zemřel mu tam milovaný bratr Konstantin, jednání pak
Jana VIII. činilo dojem neupřímnosti. Když ovšem uvažoval, nemohl se
ubránit myšlence, že římské stolici na rozkvětu evangelia tak nezáleželo,
jako na rozšíření a upevnění vlastní moci, a že on sám byl jen pokusným
králíkem této papežské politiky. Vzpomínal na to jako na nepříjemný
sen. Nyní ke konci života nikdo, ani Svatopluk, nestavěl mu v cestu
zvláštních překážek. Příznivých těchto poměrů použil ještě k vykonání
různých cest, aby své duchovní stádce upevnil v dobrém.
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Jedna věc však Metoděje nadmíru znepokojila a naplnila obavami
o budoucnost jeho díla; koncem r. 884 Svatopluk, nejsa schopen určité
velké státnické myšlenky a nechápaje úkolu, k němuž byl předurčen
svým vojevůdcovským nadáním i tou skutečností, že pro Moravu svatí
bratří právě za jeho života vybudovali vlastní církev s národním jazy-
kem bohoslužebným, čímž položen základ samostatného života Mora-
vanů, najednou neočekávaně odebral se k římsko-německému císaři
Karlu Tlustému a vzdal mu manský hold. Byl to počin upřímný, nebo
jen taktika vypočítaná na oklamání? V obou případech viděl Metoděj
vzcházeti nebezpečí jak pro národ, tak pro církev, o čemž svědčil i ná-
vrat Vichingův na Moravu. Bohužel nebylo v moci Metodějově nebez-
pečí toto odvrátit. Co s jeho strany mohlo být učiněno, učinil. Zbývalo
jen ještě postarati se o vhodného nástupce. Rozhodl se pro Gorazda,
syna země moravské, který byl jedním z nejvěrnějších jeho učedníků.
Brzy nato síly ho opouštěly. Naposledy zúčastnil se bohoslužeb na Květ-
nou neděli r. 885. Byl tak sláb, že nebyl s to, sám sloužit, a mohl jen
přítomným žehnat, jak činívá biskup východního obřadu, i když ne-
slouží a jest pouze přítomen při bohoslužbách. Když ho duchovenstvo
po bohoslužbě doprovázelo do jeho bytu, byl tak vysílen, že musel být
podpírán, aby neklesl. Třetího dne nato (bylo to 6. dubna r. 885) skonal.
Učedníci jeho, uváživše dané poměry a nechtějíce, aby při pohřbu svět-
cově došlo k jakémukoli nedorozumění s králem, který opiče se ve své
krátkozrakosti, ba zaslepenosti po panovnících německých, dával před-
nost obřadnímu jazyku latinskému, rozhodli po společné poradě, aby
při pohřbu byla církevní služba konána napřed dvorním duchoven-
stvem Svatoplukovým latinsky a pak jimi samými z úcty k vlasti zesnu-
lého řecky a na konec v duchu jeho životního díla slovansky. (Starosl.
legenda o Metoději, hl. XVII.) Tělo zesnulého bylo uloženo v sídelním
chrámě za účasti nespočetného množství lidu, který doprovodil svého
dobrého pastýře a učitele se svícemi a pláčem.
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15. Vítězství Vichingovo

Hned nato pospíšil Viching za vědomí a souhlasu Svatopluka do
Říma. Když tam přišel, nebyl papež Hadrián III. přítomen, neboť na
pozvání císaře Karla Tlustého ubíral se do Vormsu, kam byl svolán říš-
ský sněm, cestou však zemřel v severoitalské obci San Cesario.18) Nový
papež Štěpán VI.(V.)19) nastoupil v září 885. Úspěch Vichingův v Římě
byl úplný. Papež ještě téhož roku vyslal na Moravu biskupa Dominika
a dva kněze Jana a Štěpána, kteří odevzdali Svatoplukovi jeho list. Obsah
listu lze shrnouti takto: především papež Štěpán VI. (V), jak to již učinil
Jan VIII., chválí Svatopluka, že se dal pod ochranu římské stolice, a ujiš-
ťuje ho, že této ochrany se mu ve všem dostane; nato vzdává mu další
chválu, že také z horlivosti o pravou víru utekl se k římské církvi, ja-
kožto hlavě veškerých církví, které prý od ní vzaly svůj vznik; pak zdů-
razňuje nutnost víry, že Duch svatý pochází od Otce i Syna; v dalším 
se praví, že Viching, ctihodný biskup a nejmilejší spolubratr papežův,
se dobře vyzná v učení církevním a proto se posílá na Moravu, aby spra-
voval Boží církev mu svěřenou, neboť je též Svatoplukovi zcela věrný 
a o něho starostlivý; Moravané mají ho přijati jako duchovního otce 
a svého pastýře se zaslouženou ctí a povinnou úctou, neboť tak vzdávají
úctu samému Kristu, který řekl: kdo vás přijímá, mne přijímá; pak jest
podáno poučení o postních dnech, jak v té době byly v římské církvi
předepsány; nato papež praví, že se dovídá, že Metoděj nesnaží se 
o vzdělání a pokoj a nýbrž pěstuje pověru a rozbroje, a jestliže někoho
z církve vyloučil, padá toto vyloučení na něho, poněvadž pohrdá kato-
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lickou vírou (papež mluví tedy o Metoději, jakoby ještě byl živ); dále
papež vydává pod trestem vyloučení z církve přísný zákaz slovanské bo-
hoslužby, kterou Metoděj odvážil se sloužit, ačkoliv prý se za Jana VIII.
nad tělem sv. Petra přísahou zavázal, že jí konat nebude; na konec při-
kazuje papež, aby ti, kdož v této věci neposlechnou a budou vyvolávat
hádky a pohoršení, pakliže se po jednom ani dvojím napomenutí ne-
polepší, byli jako rozsévači plevele z církve vyobcováni a za hranice vy-
vedeni, by žádná prašivá ovce celého stáda nenakazila.

Mimo to dal papež svým delegátům písemné pokyny, jak mají po-
stupovat. Praví se v nich, že členové poselstva mají se chovati tak, aby
nevzdělanému národu Moravanů dali dobrý příklad; až přijdou před
Svatopluka, mají říci: „přicházejí k vám na návštěvu knížata apoštolů,
blahoslavený Petr, klíčník království nebeského, a Pavel, učitel národů;
pan Štěpán, nejsvětější velekněz svaté katolické a apoštolské církve řím-
ské a všeobecný (universální papež, duchovní váš otec, přichází k vám
návštěvou a vzkazuje vám otcovskou láskou, objímá vás v duchu a mi-
luje vás jako jediného a nejmilejšího syna; všichni nejsvětější biskupové,
kněží a jáhnové s ostatním duchovenstvem svaté římské církve přejí
vám zdraví a vzpomínají vás pilně ve svých Boha hodných modlitbách
u prahu nejblahoslavenějších knížat apoštolských; veškerý ctihodný
senát Bohem chráněného římského města s ostatním zástupem věřícího
lidu vzkazují vám pozdrav a přejí vám všichni, abyste ve víře Krista,
Boha našeho, v každém směru prospívali a také ze slávy se těšili“, to pro
první den má stačit; potom má poselstvo vyložit víru o pocházení
Ducha svatého i od Syna, a jestliže někdo namítne, že od svatých otců
je zakázáno něco přidávat k vyznání víry, nebo něco z něho vypouštět,
ať členové poselstva řeknou, že svatá římská církev jest strážkyní a po-
tvrzovatelkou dogmat; dále mají zdůraznit zákaz slovanské bohoslužby;
následující odstavec týká se postů; konečně mají tomu, koho Metoděj
opovážil se v rozporu s ustanoveními svatých otců designovat jako
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svého nástupce, tj. Gorazdovi, na základě apoštolské autority papežovy
zakázat konání bohoslužeb do té doby, dokud osobně nepředstoupí před
papeže, aby vysvětlil celou věc.

Je nepříliš vzdělatelno zabývat se těmito lišáckými dokumenty pa-
peže Štěpána VI. U papežské stolice zvítězil pletichář a nepřítel Slovanů
Viching proti svatým bratřím Cyrilu a Metoději, kteří své životy zasvětili
blahu těchto národů a všechny své síly duševní i tělesné obětovali jejich
posvěcení, povznesení a povýšení mezi velké národy kulturní. Ubohou
úlohu hrál při tom Svatopluk, který dovedl sice ve válkách vítězit, ale
neměl rozhledu svého strýce Rostislava, ani pochopení pro význam du-
chovních hodnot vzhledem k zajištění budoucnosti národů, ani schop-
nosti vybrat si mezi nimi ty, které jedině mohly být pro moravskou říši
plodné, a nebyl ani tedy schopen nic trvalého vybudovat, když mu schá-
zela myšlenka.

Učedníci Metodějovi, mezi nimiž bylo již 200 slovanských kněží,
netajili se ovšem, že rozhodnutí papežovo považují za nesprávné a podle
svědomí za nepřijatelné. To vedlo ke sporům, v nichž u Svatopluka,
který prohlásil, že sám nedovede rozeznat lživého učitele od pravověr-
ného, zvítězili Vichingovci, protože král řekl, že dá tomu za pravdu, kdo
bude přísahat, že jeho víra je pravá, a oni to odpřisáhli, dříve než to do-
řekl. Výjev ten vzbuzoval dojem, jakoby Svatopluk byl s nimi býval
smluven. Důsledek byl, že učedníci Metodějovi byli napřed pozavíráni
do žaláře, trýzněni a pak německými žoldnéři Svatoplukovými vyvedeni
za hranice země. Odebrali se k jižním Slovanům, kde se jim dostalo las-
kavého přijetí a přístřeší a kde mnoho přispěli k rozkvětu křesťanské
víry na základě slovanského obřadu, čímž položen byl základ samos-
tatnému kulturnímu životu Bulharů a Srbů, k upevnění jejich národ-
ního vědomí a v neposlední řadě i k jejich státotvornosti, projevivší se
vznikem dvou mocných států, které teprve po několika stoletích pod -
lehly ohromné přesile mohamedánských dobyvatelů. Avšak i v době 
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tureckého jha plnila tam církevní organizace, jejíž začátky pocházejí od
učedníků sv. Cyrila a Metoděje, svůj úkol náboženský i národní, neboť
udržovala v Bulharech a Srbech křesťanskou víru i neustálou touhu po
svobodě národní, kterou na konec oba národy vybojovaly. Slovanský
bohoslužebný jazyk uplatnil se plně i na Rusi, kde stal se hlavní hybnou
silou pokřesťanštění národa i rodícího se velestátu ruského.

Na Moravě po svém vítězství z konce r. 885 církev ovládal Viching,
neboť Svatopluk byl tehdy veden politikou Němců přátelskou. V r. 892
došlo však ke změně této politiky a mezi Svatoplukem a Arnulfem, bý-
valým vévodou korutanským, v té době už králem německým, nastala
dlouhá válka, v níž moravského krále provázel stálý úspěch. Tu teprve
Svatopluk si uvědomil, že chráně Vichinga choval na svých prsou hada,
a v r. 893 vypudil ho ze své říše. Viching uchýlil se k Arnulfovi, který
ho učinil svým kancléřem. Zatím Svatopluk zemřel v r. 894. S jakými
pocity asi umíral? Ať cítil cokoliv, církevní přeorientace byla pro něho
již nemožná, neboť byl ve směru latinsko-církevním zašel příliš daleko,
než aby byl mohl ke konci svého života vrátit se tam, kde začal jeho
strýc Rostislav. V takových případech lidé obyčejně se ještě více 
zatvrzují. Postaral se, aby též jeho nástupce Mojmír smýšlel stejně, 
jako on.

Netrvalo dlouho a Viching získal mladšího bratra Mojmírova Sva-
topluka, aby se dal pod ochranu krále Arnulfa a začal odboj proti svému
staršímu bratru. Zvítěziv nad bratrem Svatoplukem, obrátil se Mojmír
do Říma s prosbou, aby osiřelé církvi moravské byli dáni biskupové.
Papež Štěpán VI. (V.) byl již přes 7 let mrtev († 891). Nástupcem jeho
stal se Formosus, intrikán a organizátor církve v Bulharsku, který po
svém návratu z Bulharska za Jana VIII. opustil úplně svou diecézi 
a utekl do Francie, kde se skrýval v klášteře St. Germain a přísahal, že
se do Říma už nevrátí. Vrátil se tam však za papeže Marina a obdržel
opět biskupský stolec portský, načež po smrti Štěpána VI. (V.) byl zvolen
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papežem (891 až 896).20) Po něm nastoupil Bonifác VI., který zemřel
za 15 dní, a na to Štěpán VII. (VI.) (896–897, který dal mrtvolu papeže
Formosa vyjmout z hrobu a přinést před církevní soud. Mrtvé tělo For-
mosovo, ač už značně rozložené, bylo v papežských rouchách posazeno
na trůn a po odsouzení a prohlášení neplatnosti všech jeho výkonů 
i svěcení biskupských a kněžských svrženo na zem, z rouch vysvlečeno,
taženo po zemi k řece Tibeře a vhozeno do jejích vln. Po roce nato byl
i sám Štěpán VII. (VI.) svržen s papežského stolce, vsazen do žaláře 
a tam uškrcen. Po něm vystřídali se ještě v r. 897 další dva papeži Ro-
manus a Theodor II., načež byl zvolen Jan IX. (889–900). Ten zabýval
se prosbou Mojmírovou a poslal na Moravu arcibiskupa Jana a biskupy
Benedikta a Daniela, kteří tam vysvětlili arcibiskupa a tři biskupy,
ovšem obřadu latinského. Proti tomu poslali biskupové bavorští v r. 900
do Říma dlouhé ohražení, v němž se praví, že prý Moravané se chvás-
tají, jako by byli ustanovení arcibiskupa a tří biskupů od papežské sto-
lice dosáhli množstvím peněz, čemuž prý oni však nevěří; dále dokazují,
že země moravská ode dávna patřila k církevní provincii solnohradské,
a to k biskupství pasovskému, a proto žádají, aby byl obnoven tento
právní stav, neboť ať chtějí nebo nechtějí, budou Moravané německému
národu podrobeni; na konec, což jest zajímavé, poznamenává arcibis-
kup solnohradský Teotmar toto: „Peníze Vám (tj. papeži) po právu pří-
slušející (tj. poplatky) nemohl jsem pro velkou zuřivost pohanů ani sám
ani prostřednictvím jiných lidí poslati; ale poněvadž z milosti Boží Itálie
jest osvobozena, jakmile budu moci, Vám pošlu“. (Do Itálie totiž vtrhli
Maďaři, kteří tehdy byli ještě pohany.) Co bylo učiněno s touto stížností,
která přišla již do rukou Benedikta IV. (900–903), je neznámo. Pravdě-
podobně stala se bezpředmětnou, když říše velkomoravská kolem r. 905
zanikla. Bylať oslabena hned po smrti krále Svatopluka odtržením
Čechů, vnitřními spory a nájezdy Němců a na konec se stala kořistí Ma-
ďarů. Pravděpodobně zanikla i její organizace církevní.
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16. Osudy slovanské bohoslužby

Avšak ani zásahu papežů Štěpána VI. (V.) a Jana IX., ani po zániku
říše velkomoravské slovanská bohoslužba na Moravě, v Čechách a na
Slovensku nevymizela brzy. Udržovala se bez ohledu na stanovisko
mocných tohoto světa i přes politické převraty svou vlastní hodnotou,
uznávanou vrstvami lidovými, třebas byla zbavena výhody obřadu
úředního. Důkazem toho jsou písemné památky, pocházející z IX., X. 
a XI. století a psané na území bývalé Velké Moravy v jazyku staroslo-
vanském. Památek těch jest ovšem málo, neboť latiníci po svém defini-
tivním vítězství ničili všechny staroslovanské knihy bezohledně,
považujíce to za svou náboženskou povinnost, jelikož knihy ty byly nej-
vyšší vrchností římské církve zakázány. Přece však se něco zachovalo;
jsou to: legenda o Konstantinovi, legenda o Metoději, legenda o sv. Vác-
lavu, prolog (krátký životopis) o sv. Ludmile, prolog o přenesení ostatků
sv. Václava, kánon k sv. Václavu (píseň v jitřní), dále tzv. zlomky pražské
a zlomky kyjevské. Velkomoravský původ těchto památek projevuje se
u některých také tím, že v jejich jazyku jsou slova, jichž mohlo být 
užíváno jenom u kmenů, sídlících na území Velké Moravy, jako např.
„stol“ (místo církevně-slovanského „prestol“), „milovati“ (ne ve smyslu
„smilovati se“, nýbrž „míti rád“), „hodina“ (místo církevně slovanského
„čas“), „bratr“ (místo církevně slovanského „brat“), „protivenstvie“,
„dědina“, „nalězti“, „podolie“, „pridruženie“, „sčastně“ aj.21)

O existenci slovanské bohoslužby v Čechách v X. stol. svědčí též
list papeže Jana XIII. (956–972), dávající souhlas ke zřízení biskupství
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pražského a připomínající, že nesmí se jednat o „obřad nebo sektu bul-
harského národa nebo ruského čili slovanského jazyka“, což svědčí 
o tom, že tehdy ještě nebyla úplně vyloučena možnost zříditi v Praze
biskupství na základě slovanském. Poněvadž list ten je zachován ve
zkrácené formě jen v kronice Kosmově, usuzují někteří badatelé, že je
podvržen, jiní však uznávají jeho pravost. O trvání slovanské liturgie 

v Čechách v XI. stol. svědčí dále sázavský monastýr, založený sv. Pro-
kopem r. 103222) i jeho rozkvět a oblíbenost v českém lidu. Monastýr
ten, proslulý prací slovansko-literární i kulturní, byl v rukou mnichů
slovanských s malou přestávkou (1057–1063) až do roku 1097, kdy tito
mniši byli z něho definitivně vypuzeni a místo nich tam usazeni latinští
benediktini, kteří všechny slovanské knihy zničili. Dalším dokladem je
žádost knížete Vratislava II., aby papež Řehoř VII. (1073–1085) schválil
v Čechách všeobecné konání slovanské bohoslužby, jakož i odpověď to-
hoto papeže z r. 1080, v níž se praví: Věz, že prosbě urozenosti tvojí,
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abychom dali souhlas k slavení služeb Božích v jazyku slovanském 
u vás, v žádném případě nemůžeme vyhověti. Po častém uvažování jeví
se nám jasným, že ne bez důvodu líbilo se všemohoucímu Bohu, aby
Písmo svaté v některých místech bylo utajeno, aby, kdyby všem bylo
zjeveno, snad nezevšednělo a nestalo se předmětem opovržení, nebo
špatně byvši pochopeno, neuvedlo prostřední lidi v omyl. Nelze na 
omluvu uvádět, že někteří nábožní mužové shovívavě snesli nebo bez
opravy připustili, čeho si lid prostou myslí žádá, jelikož prvotní církev
přivírala oči nad mnohými věcmi, které později po utvrzení křesťanství
a vzrůstu náboženství zevrubně byvše vyšetřeny od svatých otců byly
napraveny. Pročež aby se nestalo skutkem, co od vašich lidí neprozře-
telně je žádáno, mocí sv. Petra to zapovídáme a tobě přikazujeme, abys
ke cti všemohoucího Boha této bláhové nerozvážnosti se opřel.23) Z této
odpovědi papežovy vysvítá tedy, že Vratislav II. odůvodňoval svou žá-
dost jednak historicky, že svatí mužové prvotní církve přáli slovanské
bohoslužbě, jednak též účelnosti i potřebou národní bohoslužby, že totiž
lid si jí žádá. Sama pak odpověď papežova je dokladem, jak se v té době
římská církev vzdálila od ducha prvotní církve i od opravdové všeobec-
nosti (katolicity) církevní, když papež zákaz svůj založil na důvodu, že
jest dobře, jestliže Písmo svaté nebude přeloženo do národního jazyka.
O sto let později papež Inocenc III. zvláštním brevem z r. 1199 odsoudil
počin několika měšťanů, kteří si dali pořídit francouzský překlad evan-
gelií, a rozkázal vykonaný překlad spálit.24) Nebylo bez určitého míst -
ního pozadí ani založení slovanského kláštera západního obřadu 
v Praze Karlem IV. r. 1347.

Konečně však slovanská liturgie v Čechách, na Moravě a na Slo-
vensku vymizela úplně. Není ovšem pravda, že český národ sám se 
rozhodl pro latinu, jak to tu a tam bývá tvrzeno. Ani král Svatopluk, 
který byl proti sv. Metoději i slovanské bohoslužbě, ani Spytihněv, který 
v roce 1057 vypudil slovanské mnichy ze sázavského monastýru ponej-
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prv, ani Břetislav II., který je vypudil navždy, neplnili tím vůli vrstev
lidových nebo českého národa. Také není pravda, že by období cír-

kevně-slovanské bylo bývalo jen bezvýznamnou episodou v dějinách
česko-slovenského národa. Začíná se nyní mezi filology i historiky
uplatňovat názor tomuto období příznivý. Poukazujeme na příklad na

spisek Romana Jakobsona „Nejstarší české písně duchovní“ (v Praze
1930) nebo na obsáhlou studii Dr. Miloše Weingarta „První česko-cír-
kevně-slovanská legenda o svatém Václavu“ (ve Svatováclavském sbor-
níku, Praha 1934).

O životnosti slovanských bohoslužeb svědčí též skutečnost, že se
rozšířily i u Charvatů, kteří přeložili si římský misál i breviář do cír-

92 O S U D Y S L O VA N S K É B O H O S L U Ž B Y

Alfons Mucha (1860–1939): Zavedení slovanské liturgie – Chvalte Pána v rodném 
jazyce, 1912

SvatiC&M_sazba  4/16/13  11:56 AM  Stránka 92



kevní slovanštiny, odvolávajíce se při tom na sv. Metoděje. Také jim však
bylo zápasit o slovanskou liturgii. Papež Jan X: (914–928), o němž je
známo, jak podléhal senátorce Theodoře a její dceři Theodoře mladší
a že potvrdil pětiletého syna hraběte Herberta z Vermandois jakožto
arcibiskupa remešského, psal r. 924 list charvatskému králi Tomislavovi,
chlumskému knížeti Michalovi, arcibiskupu splitskému Janovi, všem
jeho sufragánům i všemu lidu ve Slavonii i Dalmácii, že zakazuje bo-
hoslužby, konané v cizí, barbarské řeči slovanské a vytýká věřícím všech
těchto zemí, že nedbajíce učení evangelního, knih kanonických a před-
pisů apoštolských, utíkají se k učení Metoděje, kterého on (papež) prý
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v žádné knize mezi svatými spisovateli nenachází. Téhož roku byl ve
Splitu konán místní sněm církevní, na němž za přítomnosti dvou legátů
bylo usneseno, že žádný biskup této oblasti nesmí světit kněží obřadu
slovanského. (Na tomto sněmu velmi energicky se postavil na obranu
slovanské bohoslužby biskup ninský Řehoř čili Grgur.) Také v roce 1069
byl na místním církevním sněmu, konaném opět ve Splitu, obnoven
zákaz bohoslužby slovanské i svěcení kněží obřadu slovanského, při
čemž v důvodech tohoto zákazu bylo mimo jiné uváděno, že gótské
(prý) písmo, jehož se při slovanských bohoslužbách používá, bylo vy-
nalezeno od jakéhosi kacíře Metoděje, který ve slovanské řeči mnoho
lživého proti katolické víře napsal; toto usnesení bylo potvrzeno pape-
žem Alexandrem II. (1061–1073). Avšak lid charvatský nebyl ochoten
poslechnout, ba v roce 1177 přímo si v tomto směru zademonstroval,
když vítaje v Zadru papeže Alexandra III. (1159–1181) zpíval církevní
písně slovanské. Konečně domohli se Charvaté diecése senjské na po-
břeží dalmatském, že papež Inocenc IV. (1243–1254) roku 1248 jim
slovanskou bohoslužbu podle obřadu římského povolil,25) avšak ne 
v souvislosti se jmény sv. Cyrila a Metoděje, nýbrž na základě tvrzení
senjského biskupa, že písmo hlaholské pochází od sv. Jeronýma. Území
této bohoslužby vlivem politických sil se ovšem stále pomalu zmenšo-
valo. Nyní slouží se slovansky podle obřadu římského už jenom na 
ostrově Krku, a kdyby tento ostrov byl po světové válce připadl Itálii,
už by ani na něm církevní slovanština při bohoslužbách se neozývala,
neboť italská vláda v r. 1935 ji zakázala v obcích Klaně, Berseči, Ve-
princi, Brgudu, Moščěnici a Vodici, tedy v posledních obcích istrijských,
kde se až do poslední doby byla udržela.
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17. Který obřad zavedli svatí bratři 
na Moravě

Zbývá pojednati ještě o dvou otázkách. První jest, jaký obřad za-
vedli na Moravě sv. Cyril a Metoděj, zda západní (římský) nebo východ -
ní (řecký). Německý učenec Ginzel, který se zabýval studiem otázky
cyrilometodějské, vynaložil mnoho úsilí, aby dokázal, že to byl obřad
západní. Způsob jeho dokazování je kroucený, že marnost jeho námahy
je každému patrna. Bylo by nepochopitelné, proč by svatí bratři, poři-
zujíce překlad nejnutnějších liturgických textů ještě před odchodem na
Moravu, tedy ještě ve své řecké vlasti, byli sáhli po bohoslužebných kni-
hách latinsko-západního obřadu. Latina v té době nebyla v Cařihradě
řečí běžnou. Císařové cařihradští psávali také římským biskupům řecky,
ba Michal III. poslal r. 865 papeži Mikuláši I. list, ve kterém důrazně
žádal, aby mu neodpovídal latinsky, poněvadž on „této barbarské řeči
nerozumí“. Latina v té tobě opravdu nebyla klasická. Nelze však pochy-
bovati, že sv. Cyril a Metoděj latinu ovládli, což platí zvláště o sv. Cyrilu,
který vedle řeckých klasiků studoval i latinské. Nikde se také neděje
zmínka, že by v Benátkách a Římě byli používali tlumočníků, aby se
dorozuměli s latinským duchovenstvem. Avšak znalost latiny nemusela
býti spojena s ovládáním latinského obřadu, tj. způsobu, kterým se 
v latinské církvi konaly bohoslužby. Vládl tehdy v celém řeckém císař-
ství obřad východní, jako zase na západě římský, nepřihlížíme-li k ně-
kolika klášterům západního obřadu na východě a východního obřadu
na západě. Církev západní uznávala obřad východní, třebas podle něho

K T E R Ý O B Ř A D Z A V E D L I S VA T Í B R A T Ř Í N A M O R A V Ě 95

SvatiC&M_sazba  4/16/13  11:56 AM  Stránka 95



nesloužila, jako i západní obřad byl stejným způsobem uznáván církví
východní; avšak duchovenstvo jak východní, tak západní prakticky
ovládalo jen jeden, a to svůj vlastní obřad, ve kterém se narodilo a jehož
bylo povinno se držet. Svatý Cyril byl knězem a svatý Metoděj mnichem
církve východní, tedy obřadu východního, a jest velmi nepravděpo-
dobno, že by byli ovládali obřad západní, protože neměli do příchodu
na Moravu vůbec nutnosti blíže se jím obírat; nemohli totiž předvídat,
že se octnou jako misionáři v zemích, kde křesťanské bohoslužby, pokud
byly konány, konaly se podle obřadu západního. Nevěděli také asi ni-
čeho o církevně právní příslušnosti knížectví Rostislavova a domnívali
se pravděpodobně, že země ta je dosud mimo jakoukoliv přesně stano-
venou církevně-právní souvislost. Jsouce členy východního obřadu 
a majíce jíti na Moravu z rozkazu císaře řeckého a zajisté i za vědomí
patriarchy cařihradského Fotia, považovali za samozřejmou věc, že
budou v novém působišti sloužit podle obřadu svého, ovšem slovansky.
Proto také sv. Cyril začal překládat čtení evangelií podle řádu církve
své, východní. Ve staroslovanské legendě o Konstantinovi (hl. XIV.) vý-
slovně se uvádí, že začal s evangeliem ne Matoušovým, které v kano-
nickém seznamu Písma svatého Nového zákona je vždy na prvním
místě, nýbrž s evangeliem čtvrtým, tj. Janovým: „Na počátku bylo Slovo,
a Slovo bylo u Boha…“, neboť evangelní liturgická čtení podle východ-
ního obřadu začínala už tehdy a začínají dosud nedělí paschální (veli-
konoční), na kterou připadá právě čtení z I. hlavy evangelia Janova 
(v. 1–17), počínající uvedenými slovy. Latinský obřad má nejen nyní,
ale měl již v IX. stol. řád evangelních čtení jiný. Stejně i jitřní, hodinky,
večerní, povečeří i vysluhování Tajin, jimž svatý Cyril brzy po příchodu
na Moravu učil učedníky přivedené mu Rostislavem, mohly být vzaty
jen z obřadu východního. Že se sv. Cyril a Metoděj na Moravě drželi 
východního obřadu, vysvítá také z toho, že sv. Metoděj světil památku
sv. Dimitrije dne 26. října, jak vypravuje staroslovanská legenda 
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o sv. Metoději v hlavě XV., kdežto v latinském obřadu památka tohoto
světce jest pouze zaznamenána v martyrologiu, a to na den 8. října. Dal-
ším dokladem jest, že svatí bratři na Moravě zavedli postní řád vý-
chodní církve, což bylo jedním z důvodů, proč němečtí kněží na sv.
Metoděje žehrali, a proč papež Štěpán VI. (V.) v listě, kterým zakázal
slovanskou bohoslužbu, zabýval se zvláště zevrubně otázkou postní.
Uváděl jako postní dny v týdnu středu, pátek a sobotu, jak tehdy v la-
tinském obřadu byly předepsány, kdežto ve východním obřadu sobota
nebyla postním dnem, ba podle LXVI. pravidla apoštolského i LV. pra-
vidla šestého všeobecného sněmu byl půst v sobotu přímo zakázán.
Mimo to Štěpán VI. (V.) uvádí též čtvero tzv. suchých dnů (jejunium qua-
tuor temporum), které jsou ve východním obřadu věcí neznámou, takže
jich ani sv. Cyril a Metoděj na Moravě nezavedli. Vysvítá to z toho, že
Štěpán považoval za svou povinnost na nutnost tohoto postu upozornit
a jej i odůvodnit. Též slovo „masopust“, jehož se užívá k označení doby
před tzv. popeleční středou, zdá se nasvědčovati, že byl v českých zemích
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kdysi zaveden půst podle řádu církve východní. Ve východní církvi za-
číná veliký (přísný) předvelikonoční půst, v němž jídlo pozů stává pouze
z vegetarií, už v pondělí před popeleční středou. Neděle před tímto po-
ndělkem nazývá se syropustní na znamení, že po ní začíná už půst od
sýra, mléka a vajec, a další neděle před tím nazývá se masopustní, neboť
v pondělí po ní začíná už půst od masa. Je zde tedy už začátkem velko-
postní doby skutečný masopust (podle řeckého apokreos) čili půst od
masa, avšak ne ještě od sýra, mléka a vajec. Latinský obřad nemá pro
určitou dobu vůbec žádného technického pojmenování, jenž by mohlo
být do slovanštiny přeloženo jako „masopust“ a mohlo býti toto slovo 
u nás zavedeno jen podle obřadu východního. Vžilo se průběhem doby,
kdy u nás ještě se sloužilo podle východního obřadu, v českém lidu tak,
že se udrželo až dosud, třebas byl zaveden postní řád západní, čímž slovo
to pozbylo i svého významu, neboť v nynějším „masopustu“ se právě jí
maso, jelikož půst začíná až od popeleční středy. Sem patří též fakt, že
svátek Zjevení Páně byl staročesky nazýván „svíčky“ podle řeckého slova
„ta fóta“, užívaného v obřadu východním; viz26).

Nepovažujeme ovšem za vyloučeno, že po smrti sv. Metoděje 
i u nás byla mše západního obřadu přeložena do církevní slovanštiny.
Nasvědčovaly by tomu tzv. zlomky kyjevské, které jsou církevně-slo-
vanským překladem částí latinského sakramentáře a v jejichž církevní
slovanštině jsou některé čechismy. Oproti tomu tzv. zlomky pražské,
které mají tytéž jazykové zvláštnosti, jsou překladem z liturgických knih
řeckých, tedy obřadu východního. V Charvatsku, Slavonii, Istrii a Dal-
mácii, jak jsme už podotkli, byly do církevní slovanštiny převedeny li-
turgické knihy obřadu západního.

Svatý Cyril a Metoděj však drželi se obřadu východního. Je nemys-
litelné, že by byli sloužili podle obřadu obojího. Bylo by to v církevních
dějinách nezvyklé obřadové obojživelnictví, jehož muži tak přísně dbalí
církevních předpisů, jakým byli oni, nebyli schopni.27)
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18. Svatí bratři a církevní rozkol

Druhá otázka zní, na kterou stranu by se byli svatí bratři asi po -
stavili, kdyby se byli dožili rozkolu, který nastal mezi církví západní 
a východní v r. 1054. Není to otázka zbytečná, ba možno říci, že je ča-
sová vzhledem k tomu, že jak římsko-katolická tak pravoslavná církev
si je přisvojují a používají jich jedna proti druhé jako důkazu.

V souvislosti s rozkolem byly od teologů a představitelů východní
církve činěny římské církvi různé výtky, mimo jiné, že její duchovenstvo
připodobňuje se světské módě, světáckému životu; že biskupové nosí
prsteny a zúčastňují se válek dokonce i jako vojevůdcové; že její postní
řád i manželské právo v lecčems se různí od východního; že římská cír-
kev zavrhuje manželství kněží, přičemž v ní bují konkubinát; že se
znova biřmují lidé, kteří byli už podle východního obřadu biřmováni;
že papežové domáhajíce se jurisdikčního primátu neuznávají pravidel
všeobecných sněmů; že na západě změněno nicejsko-cařihradské vy-
znání víry a zavedeno nové učení o pocházení Ducha svatého i od Syna
v rozporu s Písmem svatým i se všeobecnými sněmy církevními. Jistě
smíme s tehdejším antiochijským patriarchou Petrem poznamenati, že
jsou v těchto výtkách i některé, jež sice nejsou úplně bezvýznamné,
neboť všechny bez rozdílu znamenají odklon od starokřesťanské tradice
a emancipaci od žádoucího společenství celocírkevního, ale přece vzhle-
dem k velké věci zachování jednoty křesťanstva nejsou dosti závažné,
jelikož v nepodstatných otázkách byla v církvi vždy připouštěna svo-
boda a různost. Avšak poslední čtyři výtky a zvláště dvě nejposlednější
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byly příliš vážné, než aby bylo bývalo možno přenášet se přes ně trvale.
Ty také rozhodly. Celá východní církev postavila se za ně, i mírný an-
tiochijský patriarcha Petr.28)

A ŘÍM A CAŘIHRAD V DOBĚ SV. CYRILA A METODĚJE.
V době sv. Cyrila a Metoděje velká část novot, které byly v XI. sto-

letí římské církvi vytýkány, nebyla ještě zavedena. Různosti v nepod-
statných věcech nejevily se svatým bratřím závažnými, třebas sami
drželi se praxe obřadu východního. Vážné rozdíly, které v r. 1054 vedly
k rozporu, nebyly v IX. století ještě hotovy, ani precisovány, nýbrž teprve
se rodily. Čestný primát římského papeže svatí bratři uznávali, jako byl
na základě konstatování všeobecných sněmů uznáván na celém východě
ode všech, nevyjímajíc ani Fotia, ani Michala Kerularia, za něhož došlo
k trvalému rozkolu. Také apoštolský původ římského stolce stejně jako
antiochijského, soluňského, efezského, alexandrijského aj. byl u nich 
i u všech výchoďanů povznesen nade vší pochybnost, v důsledku čehož
užívali též historicky se vyvinuvších titulů římského papeže, jak bylo
na východě vesměs zvykem. O nepravých dokumentech, zvláště pak 
o pseudoisidoriánských dekretaliích, zhotovených teprve v polovině 
IX. stol. a majících římským papežům dopomoci k primátu právnímu,
tj. jurisdikci nad veškerým křesťanským světem, nebylo svatým bratřím
ničeho známo. Papežové Hadrián II., s nímž oba přišli do bezprostřed-
ního styku, i Jan VIII., se kterým osobně jednal Metoděj, projevovali
pochopení pro jejich misionářskou práci. Žádný z těchto dvou papežů
ani slovem se nezmínil o „Filioque“. Také vzhledem k Fotiovi ani Mi-
kuláš I., ani Hadrián II., ani Jan VIII. nedotkli se věcí věroučných, nýbrž
omezovali se na otázku, zda byl cařihradský patriarcha Ignatios právem
odstraněn a Fotios po něm právem nastolen. Takové spory, provázené
klatbami, byly v oněch stoletích zjevem dosti všedním, ba právě 
v samém rámci dosti všedním, ba právě v samém rámci západní církve
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jak v samém Římě, tak v Itálii i Francii a jinde velmi častým. Je ne-
snadno zjistit, jak se svatí bratři dívali na tehdejší boj Říma proto Fo-
tiovi.

B) SVATÍ BRATŘI A PATRIARCHA FOTIOS
Fotios byl patriarchou, když Konstantin a Metoděj šli ke Kozarům,

i když byli posláni na Moravu, a byl jím opět, když sv. Metoděj v r. 881
navštívil Cařihrad, z čehož vysvítá, že jejich misijní činnost byla spjata
s osobou Fotiovou. S velkou pravděpodobností lze z toho vyvozovat, že
byli přívrženci Fotiovými, zvláště uváží-li se fakt, že sv. Cyril nechtěl se
stát archivářem patriarchie v době Ignatiově. Přímého důkazu o stano-
visku jejich však nemáme. V době, kdy Fotios byl ještě prvním státním
tajemníkem, byl sv. Cyril jeho nejpevnějším pří telem, jak vypravuje
římský bibliotekář Anastasius, který seznámiv se v r. 868 v Římě se 
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sv. Cyrilem zajel u příležitosti církevní sněmu v r. 896 do Cařihradu 
a tam se dověděl o přátelství Cyrilově s Fotiem od smyrenského metro-
polity Mitrofana; tento metropolita, nesmiřitelný to odpůrce Fotiův, vy-
pravoval Anastasiovi též o výtce, kterou sv. Cyril učinil prý Fotiovi za
to, že vyslovil názor, jakoby v člověku byly dvě duše, a též za to, že jej
vyslovil ze zaujatosti proti patriarchu Ignatiovi, aby ho ne dosti znalého
filosofie, uvedl do rozpaků. Je-li tato zpráva, pocházející od osobního
odpůrce Fotiova, pravdivá, lze z ní vyvozovat, že sv. Cyril, třebas přítel
Fotiův, nesouhlasil s ním ve všem a dovedl k němu být upřímný. Sotva
však lze na základě toho tvrdit, že po nastolení Fotiově postavil se na
stranu Ignatiovu, zvláště máme-li na paměti, že sv. Cyril patřil ke stále
vzrůstající skupině inteligence, která nesouhlasila s Ignatiem pro jeho
odpor proti oživení studia klasiků a považovala ho za ne dosti schop-
ného representanta patriaršího stolce. Nesmíme zapomenout, že cír-
kevní sněm v r. 861 dal Fotiovi zadostiučinění, prohlásiv za souhlasu
papežských legátů, biskupů Radoalda a Zachariáše sesazení Ignatiovo 
i nastolení Fotiovo zákonným. To se stalo v době, kdy svatí bratři vraceli
se asi ze země Kozarů. Následujícího roku 862 papež Mikuláš I. prohlá-
sil, že neuznává usnesení tohoto sněmu, a v dubnu 863 poslal císaři 
Michalu III. list, kterým na základě své domnělé nejvyšší moci Fotia
sesadil a dal do klatby a rozhodl, že patriarchou zůstává Ignatios. Tento
list, od cařihradské církve i od Fotia úplně ignorovaný, byl dodán do
Cařihradu, kdy svatí bratři byli už pravděpodobně na cestě k Mora -
vanům. Jaké stanovisko před svým odchodem na Moravu zaujímali 
k usnesení sněmu z r. 861 na jedné straně a k prohlášení Mikuláše I. na
straně druhé, nelze přesně zjistit. Faktem však jest, že misijní cestu 
na Moravu nastoupili za souhlasu Fotiova, třebas se nacházel v papež-
ské klatbě. Je neznámo, zdali na Moravě se dověděli o listu papežově 
z r. 863 a jestli ano, jak se na vytvořenou situaci dívali. Než přišli na za-
čátku roku 868 do Říma, zastihli na papežském stolci už nástupce Mi-
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kulášova, Hadriána II., ale též Fotios byl císařem Basilem I. Makedon-
cem sesazen, a patriarší stolec cařihradský zaujímal opět Ignatios. Když
byl v Cařihradě konán od 5. října 869 do poloviny února 870 málo na-
vštívený církevní sněm, kterým Fotios byl odsouzen, nežil už svatý
Cyril, a o stanovisku Metodějově nevíme opět ničeho. Také nelze zjistit,
kde se nacházel sv. Metoděj, když tento sněm byl ukončen. Putoval
pravděpodobně z Říma na Moravu, po čemž následovalo jeho odvlečení
do Švábska a žalářování. Když se koncem r. 873 vrátil na Moravu, byl
cařihradským patriarchou stále ještě Ignatios, ale i tomu již papež po-
hrozil klatbou, protože vysvětil pro Bulharsko arcibiskupa. Jest velmi
pravděpodobno, že sv. Metoděj nepovažoval za nutno zabývat se těmito
spory, když se jeho pastýřské práce přímo netýkaly. Avšak i kdyby ho
byly osobně zajímaly a kdyby v nich byl zaujal to neb ono stanovisko,
bylo by to bezvýznamné pro otázku, jak by se byli svatí bratři zachovali
při vzniku trvalého rozkolu mezi východem a západem, kdyby se ho
byli dočkali.

Apologetové tzv. římské orientace sv. Cyrila a Metoděje zacházejí
příliš daleko a postupují nevěcně, tvrdí-li, že svatí bratři byli odpůrci
Fotiovými, že sv. Metoděj odmítl z toho důvodu arcibiskupský stolec,
od císaře i od Fotia mu po návratu ze země Kozarů nabídnutý, a že 
i jeho igumenství v monastýru Polychronu zdá se býti spíše zajetím než
poctou. Je přece známo, že sv. Metoděj nechtěl vůbec hráti jakoukoli
vynikající úlohu ani v politickém, ani církevním životě. Vzdal se správ-
covství nad slovanským okresem i kariéry, která mu kynula, a vstoupil
do monastýru. Misie kozarské zúčastnil se na přání bratrovo a na Mo-
ravu šel z rozkazu císařova; v obou případech chtěl zaujímati místo pod -
řadné, přisluhuje a podrobuje se mladšímu bratru jako služebník, jak
uvádí staroslovanská legenda o sv. Metoději v hlavě V. Nepřišlo mu na
mysl, že bude někdy biskupem a arcibiskupem panonsko-moravským.
Před smrtí bratrovou, boje se velkých bojů i odpovědnosti a touže po
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klidu, uvažoval o návratu do monastýru, a bylo třeba důtklivé prosby
bratrovy, aby setrval a přijal na sebe, co za dané situace bylo nutno. Proč
tedy jeho odmítnutí arcibiskupské hodnosti odůvodňovat odporem 
k Fotiovi, nijak nedoloženým? Nevěcné jest poukazovati na to, že svatí
bratři neskládali účty ze své práce Fotiovi, nýbrž papeži, když cařihrad-
ský patriarcha ničím nedal najevo, že si činí nárok na jurisdikci nad
Moravany, kdežto na druhé straně Mikuláš I., zvoucí bratry misionáře
do Říma, tvrdil, že Morava podléhá stolci římskému. Stejně neodůvod-
něno jest, když se ze slov Metodějových, že oblast moravská nepřináleží
německým biskupům, nýbrž je sv. Petra29), a dále z toho, že římský
papež nazývá se v jejich životopisech „apostolikem“, činí závěry vzhle-
dem k církevnímu rozkolu. Vždyť v době, kdy se sv. Metoděj bránil proti
nárokům německých biskupů, nebylo rozkolu mezi Římem a Cařihra-
dem, kde byl právě opět patriarchou Ignatios, a neběželo o to, zdali Mo-
rava přísluší k Cařihradu nebo k Římu, nýbrž o to, zda patří k německé
církvi neb ne. Konečně i po rozkolu pravoslavná církev nazývá stolec
římský stolcem Petrovým a neupírá mu hodnosti a titulu stolce apo -
štolského, i když mu vytýká, že zašel na scestí, osudné pro veškeré křes-
ťanstvo. Všecky tyto zde uvedené a snad ještě jiné argumenty římských
apologetů jsou prázdným slovíčkářstvím, odezírajícím od historického
pozadí.

Při rozkolu v r. 1054 neběželo o to, zda jest stolec římského bis-
kupa stolcem Petrovým a zda papeži přísluší titul „apostolik“, zda 
Morava a Panonie ve stol. IX. příslušela k jurisdikci římské nebo caři-
hradské a zdali sv. Cyril a Metoděj byli přívrženci Ignatiovi nebo Fo-
tiovi, nýbrž o něco zcela jiného.

Je tu nutno především poukázat na určitý charakteristický rys 
v povaze sv. bratří. Oba byli muži upřímně zbožnými a askety, kteří dob-
rovolně zřekli se světa a zasvětili se životu modlitebnímu a práci, při
tom však dovedli energicky a neústupně bojovat za své náboženské 
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a církevní přesvědčení. Sv. Cyril ještě jako mladý 24letý muž statečně
disputoval s bývalým patriarchou cařihradským Janem VII., který tře-
bas nebyl přímo obrazoborcem, přece houževnatě zastával názor, že 
obrazy svatých nemají býti ctěny a pro toto své stanovisko byl r. 842 
sesazen. O tomto rysu povahy svědčí též všecky disputace sv. Cyrila se
Saracény a židy. Ač boje nevyhledával, přece nedovedl mlčet, setkal-li
se s útočící nepravdou a nespravedlností, a bojoval po celý život.

C) OTÁZKA BOHOSLUŽEBNÉHO JAZYKA NA VÝCHODĚ
A NA ZÁPADĚ

Zvláště měli svatí bratři příležitost projevit bojovnou nekompro-
misnost v otázce bohoslužebného jazyka. Zamítali neústupně názor ně-
meckých kněží na Moravě i italských biskupů a kněží v Benátkách,
jakoby bohoslužby křesťanské bylo dovoleno konat jen hebrejsky, řecky
a latinsky. To byla věc, která se dotýkala již rozdílů v mentalitě církve
východní a západní. Východ si zachoval mnoho z praxe apoštolské,
vždyť apoštolé působili téměř výlučně na východě, a proto tam tradice
apoštolská byla bezprostřednější, než na západě. Když víra v Krista za-
čala od původních skupin židokřesťanských (jerusalemské, joppské aj.)
pronikat i mezi Řeky, nebylo pro apoštoly žádným problémem, zda řec-
kým křesťanům mají být bohoslužby konány na řeckém jazyku nebo ne.
Že nutno je konat na srozumitelném jazyku, bylo jim i jejich spolupra-
covníkům samozřejmé. Marek, Lukáš a Jan napsali evangelia ne v rodné
řeči židů, nýbrž řecky. Stejně se rozumělo samo sebou, že též jiným ná-
rodům, přijavším víru křesťanskou, má být nejen evangelium hlásáno,
ale i bohoslužba konána v jejich jazyku. Tak byla vytvořena bohoslužba
koptská, syrská, arabská, perská, arménská, gruzínská, gótská aj. To
byla a dosud je stálá praxe církve východní, a není pravda, jak někteří
historikové se domnívají, že v pozdějších dobách se stanovisko vý-
chodní církve v této věci změnilo, což prý vysvítá z obrany církevně-
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slovanského jazyka, kterou napsal prý proti Řekům na začátku století X.
mnich Chrabr. Obrana Chrabrova (vydaná též Šafaříkem v Praze r. 1851)
je rázu zcela všeobecného a nijak z ní nevysvítá, že by právě Řekové
nebo dokonce zodpovědní činitelé církve řecké, jako takové, byli se zá-
sadně stavěli proti slovanské bohoslužebné řeči. Jest ku podivu, jak ta-
kový názor mohl být Alexandrem Dimitrijevičem Voronovem, který,
zdá se, první jej vyslovil, vykonstruován z obrany Chrabrovy. Jestliže
snad na některých místech, kde byla bohoslužba už delší dobu konána
řecky, docházelo ke sporům, když Slované místo řeckých bohoslužeb
zaváděli slovanské, byly to spory místně prestižní, vzniklé z proražení
dosavadní mocenské državy řecké, neběželo však při nich o zásadní
otázku, zda se bohoslužby vůbec smějí konat na jiném jazyku, než na
hebrejském, řeckém a latinském. „Tříjazyčný“ názor byl uplatňován jen
na západě, kde byl držen a prosazován autoritativními místy, jak vysvítá
i z listu Jana VIII., poslaného r. 879 sv. Metoději. Nemáme z IX. a X. stol.
žádných dokladů ani o místních sporech mezi Řeky a Slovany o to, zda
na určitém místě má se bohoslužba konat řecky neb slovansky. Ale 
i kdyby takové spory byly bývaly vedeny, neznamenalo by to, že běželo
o otázku, zda vůbec smí bohoslužba být konána slovansky. K místním
sporům může dojít, i když svářící se strany uznávají zásadně a všeo-
becně vzájemně svou rovnocennost a rovnoprávnost, jako na příklad
když je spor, zda v určité farnosti římsko-katolické, kde dosud byla ká-
zání konána a kostelní písně byly zpívány česky, mají být zavedeny písně
německé a kázání německá. Neběží zde o otázku, zda se vůbec v křes-
ťanské církvi, na př. v německých zemích smí německy kázat neb ne.
Místní spor a zásadní spor jsou dvě různé věci. Voronov učinil přemet
s eventuálních místních prestižních a mocenských sporů, ostatně pro
IX. a X. stol. ničím nedoložených, na zásadní zamítání slovanské řeči
ze strany Řeků, což je postup logicky nepřípustný a nezodpovědný. Jest-
liže Chrabr činí srovnání mezi řeckým a slovanským jazykem i abece-
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dami obou těchto řečí, byl k tomu veden právě jen tím, že žil v území,
na němž spolu nebo vedle sebe bydlili Slované a Řekové, a nelze z toho
vyvozovat, že právě Řekové hlásili se k „tříjazyčnému bludu“. Námitky
proti slovanskému písmu, jimiž se Chrabr zabývá, jsou, jak jsme už
řekli, všeobecného rázu a z ničeho nevysvítá, že byly přednášeny od
Řeků. Voronovův objev hodil se znamenitě Fr. Snopkovi, který zabýval
se sice otázkou cyrilometodějskou velmi odborně, ale trpěl bělmem 
zaujatosti, která u něho vyvěrala z domnělé věroučné povinnosti řím-
skokatolického kněze, takže přicházel k výsledkům nesprávným a ne-
udržitelným. Ve východní církvi, jako takové, nebylo nikdy sporu, zda
který národ má právo na bohoslužbu ve vlastním jazyku neb ne. Není
v dějinách církve východní, v jejímž popředí stáli vždy Řekové, pří-
kladu, že by byla kterákoliv místní církev tvrdila, že národ od ní po-
křtěný musí přijmout její vlastní bohoslužebnou řeč. Naopak všichni
národové, příslušející k systému církve východní, mají bez výjimky bo-
hoslužby ve svých národních jazycích. Jak by to bylo lze vysvětlit, kdyby
řecká církev byla v této věci stála na stanovisku tříjazyčném?30) Proto
považovali sv. Cyril a Metoděj, patriarcha Fotios i sám císař Michal III.
za samozřejmou věc, že Slované budou míti bohoslužbu slovanskou.

Jinaké byly poměry na západě, kde v době kdy křesťanství povstalo
a se šířilo, kromě řeckých kolonistů, kteří tvořili skupiny po celém po-
břeží Středozemního moře, jediný národ římský měl vedle rozhodující
politické moci i vyspělou kulturu. Punové byli vyhubeni, Hispanové,
Galové, Germáni byli primitivní bez písma, bez knih, beze škol. To je
jedno vysvětlení, proč na západě vládla latina. Je dále známo, že Římané
byli národem dobyvatelů. Této vlastnosti se nezbavili, ani když přijali
křesťanství. I jejich křesťanské misie měly do sebe cosi dobyvatel-
ského.31) To je druhé vysvětlení, proč všude kde působením římské cír-
kve zakotvila křesťanská víra, byly zaváděny bohoslužby latinské. Aby
pro nově obrácené národy, které neměly písemnictví, byla vynalézána
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písmenka, jak se to na východě ve IV. stol. stalo pro Armény a Góty, ta
myšlenka byla církvi římské úplně cizí. K tomu přistupovalo právnické
založení římské mentality, která byla zvyklá odůvodňovat vše právem
a zakládat vše na právu. Jen na půdě takové duševní disposice mohla
vzniknout podivná otázka, ve kterých řečech smí křesťanský Bůh být
oslavován. Poněvadž na západě věděli v IX. stol. jen o dvou jazycích, ve
kterých byly bohoslužby konány (tj. o řeckém a latinském), a poněvadž
jazyk, v němž byl napsán celý Starý zákon i evangelium Matoušovo, ne-
mohli vyloučit, vytvořili si právní formuli o přípustnosti pouze těchto
tří jazyků, k čemuž se jim hodil dobře též nápis na kříži Kristově, neboť
souvisel, třebas jen příležitostně a ne věcně, s vykupitelskou obětí Kris-
tovou.

Tak byla koncem stol. VIII. ražena formulka, která uspokojovala
teology západní církve v té době. Kdežto dříve se latinská bohoslužba
zaváděla všude na západě u nově obrácených národů via facti, nyní 
z toho byla činěna právní zásada, která vytrvale byla vtiskována do duše
mladých národů, ať to byli Galové, Hispanové, Britanové, Longobardi,
Švábové nebo Frankové, takže u nich platila jako zákon. Proto němečtí
kněží hned na začátku misionářské činnosti svatých bratří na Moravě
namítali, že tak se Bůh neslaví, nýbrž že sám (tj. Bůh) vybral toliko tři
jazyky: hebrejský, řecký a latinský, jimiž náleží vzdávati Bohu slávu, ne
však slovanský, neboť prý kdyby byl tomu chtěl, byl by učinil, aby Slo-
vané měli svá písmena od počátku a mohli ho od počátku svým jazykem
slavit a ne až nyní. Podobně i biskupové, kněží a mniši benátští útočili
na sv. Cyrila slovy: „Člověče, pověz nám, jak to, že jsi nyní Slovanům
sestavil písmena, kterých nikdo jiný před tím nevynašel, ani apoštolé,
ani římský papež, ani Řehoř Bohoslov, ani Jeroným, ani Augustin? My
známe jen tři jazyky, v nichž má Bůh býti oslavován, hebrejský, řecký 
a latinský“.
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D) BOJ SV. CYRILA A METODĚJE ZA SLOVANSKOU
BOHOSLUŽBU

Širokému rozhledu vysoce vzdělaného a křesťanstvím proniknu-
tého Řeka, jakým byl sv. Cyril, jevila se tato řeč německého a benát-
ského kněžstva takovou duševní omezeností, že by ji jinak nebyl jako
pouhé dětinství snad ani uznal hodnou odpovědi, ale poněvadž útočili
a chtěli potlačovat pravdu, nemohl mlčet. Odpověděl jako pravý filosof,
povznesený nad úzkoprsost takových primitivů, s jakými tu měl co
činit, jednak slovy Písma, jednak vlastními: „Což pak Bůh nedává pa-
dati déšť na všechny stejně? A slunce nesvítí stejným způsobem na
všechny? A nevdechujeme všichni stejně vzduch? A vy se nestydíte sta-
novit pouze tři jazyky, ostatní pak národy a plemena odsuzujete k sle-
potě a němotě? Řekněte mi, zda chcete Boha dělat nemohoucím 
a slabým, jako by to nemohl dáti všem národům, anebo závistivým, aby
jim toho nepřál? Nám však jsou známi mnozí národové, kteří mají
knihy a Bohu slávu vzdávají každý svým jazykem: Arméni, Peršané,
Abasgové, Iberové, Sugdové, Gótové, Avaři, Tyrsové, Kozaři (tj. Cha-
zaři), Arabové, Egypťané, Syrové a mnozí jiní. A nechcete-li se od nich
poučit, všimněte si, jak o tom soudí Písmo. David volá: „Zpívejte Hos-
podinu píseň novou, zpívej Hospodinu všechna země!“ (Ž. XCVI, 1);
„Plesejte Hospodinu všecka země, prozpěvujte a veselte se a žalmy zpí-
vejte“ (Ž. XCVIII, 4); „Všecka země klaněj se tobě a prozpěvuj tobě,
žalmy zpívej jménu tvému, Nejvyšší“ (Ž. LXVI, 4); „Chvalte Hospodina
všichni národové, chvalte ho všichni lidé“ (Ž. CXVII, 1); „Vše co dýchá,
chval Hospodina“ (Ž. CL, 6). V evangeliu pak se praví (Jan I, 12): „Těm,
kteří však přijali ho, dal jim moc býti syny Božími“, a opět: „Neprosím
pak toliko za ně, ale za ty, kteří skrze slovo jejich uvěří ve mne, aby
všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“ (XVII, 20–21). Ma-
touš pak (XXVIII, 18-20) praví: „Dána jest mi všeliká moc na nebi i na
zemi; pročež jdouce, učte všechny národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna
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i svatého Ducha, učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám;
a aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa“. Dále uvedl po-
dobné místo z evangelia Markova (XVI, 15–17) a citoval celý odstavec
z první epištoly Pavlovy ke Korintským (XIV, 5–40), kde se mluví též 
o nutnosti, by řeč, kterou kdo mluví v církvi, byla srozumitelná, jakož
i z epištoly téhož apoštola k Filipenským (II, 11), aby všeliký jazyk vy-
znával, že Pán Ježíš Kristus jest ve slávě Boha Otce. Ze synovství Božího,
jehož se stávají účastnými všichni, kdož přijali Krista, to jest v něho
uvěřili, vyvozoval sv. Cyril, že všichni věřící a tedy všichni národové,
kteří přijali nebo teprve v budoucnu přijmou víru křesťanskou, mají
právo s Bohem, jako synové s otcem svým hovořit rodným jazykem 
a bez používání jazyka cizího a jim nesrozumitelného. Jednota jejich
má být jednotou duší, jednotou duchovní, a ne uniformitou jazykovou.
V názoru německých kněží viděl sv. Cyril částečně omezenost, kterou
nazval tříjazyčnictvím a pilátnictvím, částečně pak přetvářku; proto jim
řekl, že Písmo praví také něco jim samým, a to: „Běda vám, zákoníci 
a fariseové, pokrytci, že zavíráte království nebeské před lidmi; nebo
sami tam nevcházíte, ani těm, kdož by vejíti chtěli, vcházeti nedopouš-
títe (Mat. XXIII, 13); a dále: „Běda vám, zákoníkům, neboť jste vzali
klíč umění; sami jste nevešli a těm, kteří vcházeli, zabránili jste“ (Lu -
káš XI, 52). Cyril jednání jejich velmi správně charakterizoval, neboť
ač jim byly dány klíče království Božího i klíče umění, sami tam pro
svou vnitřní zvrácenost i duševní omezenost nevešli a nedopřáli vejíti
ani těm, kteří měli dosti dobré vůle i upřímnosti, aby tam mohli vejít.

Toto stanovisko nebylo však stanoviskem jenom oněch německých
a benátských duchovních, s nimiž se sv. Cyril a Metoděj utkali, nýbrž byl
to jeden z organizačních principů samé římské církve, která první jej za-
vedla, třebas ne na základě nápisu Pilátova, a na něm stále trvá. Pokud
později začala se smiřovat s jinými historicky bez jejího vědomí a částečně
i proti její vůli se vyvinuvšími bohoslužebnými jazyky, než uvedenými
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třemi, chápala to jen jako lákadlo a jako ústupek, nebyla to však změna
zásadního stanoviska. To platí i o papežích Hadriánu II., Janu VIII., Be-
nediktu XII., Eugenovi IV., Lvu XIII., Piu X. i o papeži nynějším*.

Takového k novým národním jazykům bohoslužebným zásadně
odmítavého stanoviska východní církev neznala. Všichni křesťanští ná-
rodové, pokud k této církvi příslušejí, nebo pokud jejich církevní orga-
nizace se vyvinula v rámci této církve, konají, jak už bylo řečeno, služby
Boží na svém národním jazyku, ať už starém nebo moderním. Tyto bo-
hoslužebné jazyky nebyly zavedeny a nejsou tam zaváděny cestou re-
voluční nebo z nedostatku kázně, nýbrž jako věc samozřejmá, z týchž
důvodů, které uváděl svatý Cyril. Důvody ty nebyly jeho objevem, jeho
originální myšlenkou, nýbrž byly stálým názorem celé východní církve.
Právě proto, že právo každého národa na bohoslužbu vlastního jazyka
bylo založeno nejen na rozumových důvodech, nýbrž i na Písmě svatém,
na zásadách apoštolských a na odvěké a stálé praxi východní církve, 
a proto neostýchali se klasifikovat odpor proti této apoštolské zásadě
jako herezi čili bludné učení, protivíce se zásadám království Božího,
jak vysvítá z poslední modlitby sv. Cyrila, v níž prosil, aby Bůh zničil
tříjazyčnou herezi. Otázka bohoslužebného jazyka nejevila se jim jako
věc pouhé formality, praxe, taktiky nebo politiky, jak se to často o nich
tvrdívá, nýbrž jako věc zásadní. Jim byl národní jazyk bohoslužebný
přirozeným i náboženským právem každého člověka a tedy i každého
národa, jejž porušit, zradit a opustit bylo tolik, jako porušit, zradit 
a opustit zákon Boží. Proto když Jan VIII. slovanskou bohoslužbu za-
kázal, sv. Metoděj neuposlechl. Nesměl a tedy ani nemohl poslechnout,
neměl-li se provinit proti zákonu Božímu. Zavedení nového jazyka do
bohoslužeb a neuposlechnutí papežského zákazu vyplynulo u něho ze
zásady, a ne z důvodů taktických. Tvrdí-li římsko-katoličtí cyrilometo-
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dějci, aby sv. Metoděje omluvili, že použil ustanovení starého prý cír-
kevního práva, které připouští, aby biskup z velmi závažných důvodů
nařízení papežovo nevykonal, když v jeho území je neproveditelné,
chceme znáti toto nařízení starého církevního práva, aspoň tak starého,
aby se byl mohl sv. Metoděj podle něho řídit. On sám odmítl by zajisté
jakékoliv omlouvání v této věci, neboť to, co učinil, bylo s jeho stano-
viska zásadní a jedině správné. A jako neuposlechl on, nebyl by posle -
chl ani sv. Cyril, neboť jejich názor v této věci byl úplně totožný, ba 
u sv. Cyrila ještě precizovanější a ostřejší. Poněvadž svého stanoviska 
v této otázce hájil nekompromisně do všech důsledků, obhájil je před
každým forem. Prosadili je, ačkoliv byli pouhými misionáři, i u řím-
ského stolce, což se v tak všeobecné formě nepodařilo žádnému sebe-
vyššímu hodnostáři ani církevnímu, ani světskému před tím, ani potom.
Je to v rámci římské církve případ jediný. Nelze souhlasit s ná zorem 
Dr. Pastrnka, jako by svatí bratři byli začali konat slovanské bohoslužby,
až se jim dostalo schválení v Římě.32) Je nemyslitelné, že by sv. Cyril
jako zbožný kněz téměř 4 roky nebyl na Moravě sloužil, což by bylo
nutno předpokládat, kdyby názor Pastrnkův byl správný; bojuje za
právo každého národa na bohoslužbu ve vlastním jazyku, byl by si sv.
Cyril odporoval, kdyby byl Moravanům konal bohoslužby řecky, jak byl
zvyklý z domu, a latinsky podle západního obřadu, jejž ostatně sotva
ovládal, jistě nesloužil, neboť jinak by němečtí kněží nebyli měli důvodu
mu to předhazovat. Kdyby nebyl konal na Moravě bohoslužby hned od
začátku slovansky, nebyli by mu mohli tito kněží vytýkati: „Takto se Bůh
neslaví“, ani benátští říkati, že znají jen tři jazyky, v nichž se sluší slaviti
Boha. Slaviti Boha znamená v této souvislosti tolik, co slaviti ho boho -
službou, jelikož se mluví o třech jazycích, na než byla podle názoru ně-
meckých a benátských duchovních právě bohoslužba vázána. Nebylo
by dále dosti pochopitelné, proč sv. Cyril po svém příchodu na Moravu
naučil žáky jitřní, hodinkám, večerní, povečeří a vysluhování svatých
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Tajin. Jaký smysl by to bylo mělo, kdyby své vědomosti nebyli mohli
uplatňovati hned také prakticky a byli museli na to čekat několik let.
Také Kocel by si nebyl mohl zamilovat slovanské bohoslužby jenom na
základě prohlédnutí liturgických knih, jelikož slovanského písma ještě
nemohl znát. Láska ke slovanským knihám, projevivší se u něho tím, že
svěřil sv. bratřím 50 mladíků, mohla v něm býti probuzena jenom pří-
mým dojmem z bohoslužeb samých. Konečně by nebylo možné bývalo,
aby po příchodu do Říma byly tam hned konány slovanské boho služby,
kdyby učedníci nebyli příslušných textů, zpěvů a dosti spletitých před-
pisů dobře ovládali, což není věc tak snadná, jak si snad člověk věci ne -
znalý představuje. Zvládnout to vše lze jenom denním cvikem, který jest
umožněn právě činnou účastí při pravidelných bohoslužbách. Nelze
předpokládat, že by sv. Cyril byl bohoslužby na Moravě celého půl
čtvrtého roku snad jen markýroval, aby žáci měli příležitost vniknout
do všech předpisů a nabýt jistoty ve zpěvu. Ze stanoviska východní církve
byl sv. Cyril ihned oprávněn konat bohoslužby v novém jazyku, nebylo
k tomu potřeba žádného povolení, byla-li zaručena správnost překladu.

K velkému a trvalému rozkolu mezi západem a východem došlo 
v r. 1054, jak už bylo podotknuto, hlavně ze dvou důvodů rázu zásad-
ního, z nichž jeden byl věroučný, druhý církevně-právní.

E) SVATÍ BRATŘI A „FILIOQUE“
Po stránce věroučné byl vyvolán rozkol tím, že papež Bene-

dikt VIII. vložil do vyznání víry vsuvku „Filioque“, čímž nejen porušil
I. pravidlo druhého všeobecného sněmu církevního, VII. pravidlo tře-
tího všeobecného sněmu a I. pravidlo pátého všeobecného sněmu cír-
kevního,33) jimiž byla pod hrozbou nejtěžšími tresty církevními
zakázána jakákoliv změna nicejsko-cařihradského vyznání víry, ale no-
vému učení, vyjádřenému touto vsuvkou, dal i ráz dogmatu, věroučného
článku. V IX. stol., kdy žili sv. Cyril a Metoděj, byla tato vsuvka, jak jsme
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již uvedli, do vyznání víry zavedena ve Španělsku, Francii, Německu 
a severní Itálii. Exponenti německé církve, nevědouce pravděpodobně,
že „Filioque“ v původním vyznání víry nebylo, považovali sv. Metoděje
za kacíře, poněvadž zpíval vyznání víry bez této vsuvky a odmítal po-
žadavek jejich, by podle jejich názoru zjednal nápravu. Proto obžalovali
ho v Římě. Papež Jan VIII., který se jejich stížností zabýval, nevyšetřoval
však vůbec, jak už jsme uvedli, zdali sv. Metoděj věří, že Duch svatý po-
chází od Otce i Syna, nýbrž spokojil se tím, že vyznání víry Metodějovi
shodovalo se doslova s tehdejším vyznáním víry římské církve, to jest
že to bylo vyznání nicejsko-cařihradské. Jest však i bez papežova šetření
jisto, že sv. Metoděj nevěřil v pocházení Ducha svatého i od Syna. Vy-
znání víry nechtěl za žádnou cenu pozměnit nejen proto, že to bylo za-
kázáno všeobecnými sněmy, ale i proto, že samo nové učení zavrhoval.
Ve staroslovanské legendě o Metoději, napsané podle názoru odborníků
hned po jeho smrti některým z jeho učedníků, nazývá se (ve hl. XII.)
nové učení hyiopaterským (syno-otcovským) kacířstvím, poněvadž jest
jím Syn prohlašován za Otce Ducha svatého. Z toho jasně vysvítá, že
učedníci Metodějovi zavrhovali nové učení. Praví se výslovně, že ti kteří
byli postihnuti hyiopaterským kacířstvím, povstali proti Metoději říka-
jíce: „Nám dal papež moc; tohoto však (tj. Metoděje) káže vyhnat ven 
i s jeho učením“. Vysvítá to též z řeckého životopisu sv. Klimenta Ochrid-
ského, žáka Metodějova, který po vypuzení z Moravy působil mezi Bul-
hary. Životopis ten byl napsán bulharským žákem Klimentovým 
a vyznačuje se přesnou znalostí detailů, týkajících se Moravy, založenou
patrně na přímých sděleních Klimenta samého. Vypravuje se v něm
velmi podrobně o vypuzení učedníků Metodějových, zvláště pak jejich
předáků Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelára a Sávy, o jejich útrapách,
o jejich příchodu k Jihoslovanům, o jejich práci, zvláště pak o působení
Klimentově. Uvádí se v něm, že sv. Metoděj byl biskupem 24 léta, že
kněží slovanských při jeho smrti bylo už 200, a mimo četné jiné přesné
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údaje praví se na příklad též, že učedníci Metodějovi byli na hranice
vyvedeni surovými vojáky, kteří byli Němci (řecky Nemitzoi, patrně měl
Svatopluk na svém dvoře i německé žoldnéře), což vše svědčí o dobré
informovanosti a věrohodnosti pisatele. Ve spise se praví: „Neustával
velký Metoděj napomínati předáky, veda je k životu čestnému a hlásaje
jim nezkažené učení. Byli tam totiž lidé, kteří toto učení kazili a kteří
porušovali meze, stanovené Boží církví našimi Otci (to jest Otci shro-
mážděnými na všeobecných sněmech církevních)34) a mnohé duše uvá-
děli do záhuby pokaženým učením, vynalezeným od Franků; tvrdili, že
Syn je zrozen z Otce a Duch svatý že pochází od Syna, kteréžto tvrzení
světec (Metoděj) vyvracel jednak slovy Páně, jednak hlasy Otců“. V dal-
ším se vypravuje, jak získali též Svatopluka pro své učení tím, že mu
vše dovolovali, kdežto Metoděj ho napomínal pro vášnivou náklonnost
k ženám, čímž si ho znepřátelil; že po smrti Metodějově povstali proti
Gorazdovi, aby světec neměl živého pokračovatele, a povznesli Vi-
chinga, který tou herezí byl zpit.

Svatý Metoděj zavrhoval tedy učení, jejž mu vnucovali němečtí
kněží a vyvracel je slovy Kristovými a usneseními církevních sněmů.
Tak smýšleli i jeho učedníci. Je to dosvědčeno jak o Metoději, tak o jeho
žácích též listem papeže Štěpána VI. (V.), poslaným Svatoplukovi, jakož
i písemnými pokyny danými týmž papežem poselstvu odcházejícímu
na Moravu. V obou těchto dokumentech, namířených proti Metoději 
a jeho učedníkům, zdůrazňuje se, že Duch sv. pochází od Otce i Syna.
Nestalo se to zajisté bezdůvodně. Stížnosti německých kněží patrně ne-
byly pouze povšechného rázu, nýbrž vztahovaly se na určité věci, k nimž
papež zaujímá stanovisko, a to: 

1. že Metoděj a jeho žáci nechtějí uznat pocházení sv. Ducha od
Otce i Syna, 

2. že se drží postního řádu lišícího se od římského, 
3. že konají bohoslužby slovansky. 

S VA T Í B R A T Ř I A C Í R K E V N Í R O Z K O L 115

SvatiC&M_sazba  4/16/13  11:56 AM  Stránka 115



Jen výlučně těmto otázkám věnuje Štěpán VI. (V.) zvláštní pozor-
nost. Z vývodů papežových vychází také najevo, co namítal sv. Metoděj
proti novému učení o Duchu svatém. V pokynech daných poselstvu se
praví: „Jestliže řeknou (tj. Metoděj, jehož papež, jak jsme již podotkli,
považoval pravděpodobně ještě za živého, a jeho žáci), že svatými Otci
je zakázáno přidávat cokoliv ku vyznání víry, nebo něco z něho ubírati,
řekněte: svatá římská církev je strážkyní a utvrzovatelkou svatých dog -
mat.“ Usnesení všeobecných církevních sněmů byla zbraní, kterou se
Metoděj a jeho žáci bránili, což se shoduje se zprávou životopisu sv. Kli-
menta. Proti všeobecným sněmům, jejichž usnesení byla jasná, staví
papež autoritu římské církve, jakožto autoritu vyšší. Používá-li Štěpán
VI. (V.) v souvislosti s pocházením Ducha sv. od Otce i Syna vůči sv.
Metoději a jeho žákům slova „dogma“, jeví se patrným, že sv. Metoděj
i jeho žáci nejen se bránili doplnit vyznání víry vzhledem k zákazu vy-
slovenému třemi všeobecnými sněmy, tedy více méně z důvodu formál-
ního, nýbrž že to činili i proto, poněvadž odmítali i samu myšlenku 
o pocházení Ducha sv. i od Syna. Že učení sv. Metoděje neshodovalo se
v čemsi s učením, jehož Němci hájili, jakožto učené římské církve, vy-
svítá také z latinského vypravování o obrácení Bavorů a Korutanců, po-
cházejícího z r. 871. Praví se tam, že v zemích Slovanů působil dlouhý
čas arcikněz Rifald, až jakýsi Řek jménem Metoděj, který vynalezl slo-
vanská písmena, podkopal vážnost jazyka latinského i učení římského,
a to tím, že je filosoficky vyvracel.

O sv. Cyrilu neděje se v žádném prameni zmínka v souvislosti 
s tímto věroučným sporem. V době jeho působení na Moravě spor ten
zdá se ještě nepropukl a rozpory se týkaly pouze zavedení slovanské bo-
hoslužby, volné praxe německých kněží v otázce manželství i otázce po-
hanských obětí, jakož i některých dětsky primitivních a pověrčivých
názorů jejich, jako že pod zemí žijí lidé velkých hlav, zeměplazi že jsou
stvořením ďábelským, dále zabije-li kdo zmiji, že se tím zbaví devíti

116 S VA T Í B R A T Ř I A C Í R K E V N Í R O Z K O L

SvatiC&M_sazba  4/16/13  11:56 AM  Stránka 116



hříchů, a jestliže kdo člověka zabije, že nemá tři měsíce píti z číše skle-
něné, nýbrž jen dřevěné.  (Legenda staroslovanská o Konstantinovi, 
hl. XVI.) Také papež Hadrián II., za něhož sv. Cyril zemřel, neměl pod-
nětu zabývat se jakýmikoliv teologickými nebo věroučnými odlišnostmi
svatých bratří, a patrně by se byl tomu vyhnul, i kdyby byla proti nim
nějaká žaloba v tom směru přišla, vždyť nechtěl se otázkou pocházení
Ducha svatého zabývat, ani když běželo o Fotia, jak vychází najevo z in-
strukce, dané legátům jedoucím do Cařihradu na sněm (r. 869), který
měl za účel odsoudit Fotia. Není však pochybnosti o tom, že sv. Cyril
smýšlel stejně, jako sv. Metoděj. Držel se Písma sv. a usnesení všeobec-
ných sněmů a nelišil se ničím od ostatních Řeků, kteří vesměs nové
učení pocházení Ducha sv. i od Syna zavrhovali. Bylť žákem Fotiovým.
Vytkl-li tomuto svému učiteli, že se vyslovil, jako by člověk měl dvojí
duši, rozhodně to neznamená, že se s ním rozcházel v názoru na po-
cházení Ducha sv., zvláště když tu běželo o výslovný článek víry, obsa-
žený jasně ve slovech Kristových a ve výroku všeobecného sněmu.
Fotios to byl právě, který vytrvale poukazoval na nesprávnost nového
učení, rozšířivšího se v západní Evropě. Kdyby s ním sv. Cyril nebyl sou-
hlasil, byl by při své povaze rozhodně nemlčel. Fotios jako teolog byl 
v této otázce mluvčím celé východní církve, nevyjímaje ani těch, kdož
proti němu měli námitky rázu osobního. Ani patriarcha Ignatios, jehož
nástupcem Fotios se stal, nesmýšlel v této věci jinak. Není také známo,
že by se byl sv. Cyril v této věci neshodoval se sv. Metodějem. Kdyby
byly bývaly mezi nimi rozpory v učení o Boží Trojici, byla by bývala ne-
možnou jejich společná a jednomyslná misionářská práce, neboť by je-
jich různé názory byly denně na sebe narážely, a nebyl by sv. Cyril jistě
též před smrtí opomenul bratra upozornit, že nesmýšlí správně, jako
ho upozornil, že by bylo chybou, kdyby práce započaté na Moravě za-
nechal a dal přednost tichému životu v monastýru, po němž sv. Metoděj
zatoužil. Upozornění toto učinil sv. Cyril kvůli spáse Metodějově, tvrdě,
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že bratr dosáhne spíše spásy, setrvá-li v misii moravské, než kdyby se
vrátil do monastýru. Tím více však v očích sv. Cyrila byla spása které-
hokoli člověka závislá na správné víře, jak vysvítá z jeho disputací. Ne-
bezpečí nesprávné víry a tedy i ztráty spasení vlastního a upřímně
milovaného bratra nebyl by jistě sv. Cyril pominul mlčením.

Nejsou bezvýznamnými slova jeho předsmrtné modlitby: „Zacho-
vej věrné ti stádo, k němuž jsi byl postavil mne, neschopného a nehod-
ného služebníka svého, zbav bezbožné a pohanské zloby ty, kteří mluví
proti tobě rouhavě, zahub tříjazyčný blud, rozmnož církev svou, shro-
máždi všechny v jednotu, učiň je výborným lidem, stejně smýšlejícím
o pravdivé víře a pravém vyznání…“ Není bez zajímavosti, že prosil 
jedním dechem o zahubení tříjazyčného bludu, o rozmnožení církve 
a o zachování jednoty na základě pravdivé víry a pravého vyznání. Pra-
vým vyznáním mohl myslit jen nezměněné vyznání nicejsko-cařihrad-
ské. Novota „Filioque“ mohla se mu jevit jen jako ohrožení jednoty 
a jednomyslnosti, a poněvadž byla uplatňována od trojjazyčníků, kteří
nadto svými inferiorními metodami ohrožovali řádné a opravdové po-
křesťanštění Slovanů, tedy rozmnožení církve, jest pochopitelné, proč
tyto tři prosby postavil vedle sebe. Ulehčením mu zajisté bylo, že v Římě
viděl na dvou kovových tabulích vyryto nicejsko-cařihradské vyznání
víry bez „Filioque“, neboť tehdy tam ty tabule ještě byly.

Tak smýšleli svatí bratři a tak vychovali i své učedníky, kteří byli
pak na základě listu papeže Štěpána VI. (V.) z vlasti vypuzeni nejen
proto, že nechtěli uposlechnout zákazu slovanské bohoslužby, ale že 
i zavrhovali pocházení svatého Ducha od Otce i Syna. Naprosto pošetilé
a neudržitelné je tvrzení, že žáci sv. Metoděje sice zavrhovali pocházení
Ducha svatého i od Syna, ale sv. Cyril a Metoděj že v ně věřili. Odkud
by se v žácích byl najednou vzal tak jednomyslný a tuhý odpor proti to-
muto učení, kdyby se ho byli drželi jejich učitelé?
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F) STANOVISKO SVATÝCH BRATŘÍ KE VŠEOBECNÝM
SNĚMŮM A K AUTORITĚ ŘÍMSKÉHO PAPEŽE

Druhou rozhodující příčinou rozkolu byla různost stanoviska cír-
kve západní a východní k nárokům stolice římské, aby autorita římské
církve byla považována za vyšší, než autorita všeobecných sněmů.

Že sv. bratři stavěli všeobecné církevní sněmy nad římskou stolici,
kterou ovšem uznávali podle pořadí cti za první mezi patriaršími sto-
licemi, vysvítá ze všeho, co dosud bylo uvedeno. Byli přesvědčeni, že
nejvyšším viditelným orgánem celé křesťanské církve jsou všeobecné
sněmy. To byl důvod, proč sv. Metoděj odmítal vložit do vyznání víry
vsuvku „i od Syna“, třebas tím vyvolal proti sobě výtku kacířství. Také
jeho žáci, kdyby byli uznávali, že římská stolice má vyšší pravomoc 
a větší význam, než všeobecné sněmy, byli by názor papeže Štěpána VI.
(V.) přijali za svůj. Neučinili toho a strpěli raději zlé nakládání, žalářo-
vání a vyhnanství, než aby od svého přesvědčení upustili. K tomuto 
přesvědčení však byli přivedeni sv. Metodějem, s nímž stejně smýšlel 
i sv. Cyril.

Toto stanovisko zřejmě se projevuje i v úvodní části životopisu 
sv. Metoděje. Uvádí se tam podle časového pořadí prvních šest vše -
obecných sněmů církevních a hlavní věroučná rozhodnutí. Při každém
sněmu jmenuje se římský biskup jako první biskup církve, ale výslovně
se též praví, že šestý sněm odsoudil Teodora Farenského, Sergia a Pavla,
Cyra Alexandrijského, Honoria Římského i ostatní jejich pomocníky.
To je stanovisko zcela pravoslavné: uvádí se římský biskup jako v pořadí
cti první biskup, ale činí se i zmínka, že byl všeobecným sněmem od-
souzen mezi jinými též římský papež Honorius. Jest nepochopitelné,
jak někteří římsko-katoličtí autoři mohou v tom seznamu šesti vše -
obecných sněmů viděti důkaz, že sv. Metoděj tu prohlašuje učitelskou 
a právní moc papežů nad ostatními biskupy, jak to ve „Sborníku kon-
troversí“ (IV. díl, str. 44) činí Dr. Jer. Jurák, O. P. Jisto jest, že seznam
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ten odpovídá přesvědčení obou bratří, přesvědčení totiž pravoslav-
nému. Dr. Jurák zamlčuje, že v tomto seznamu je vzpomenuto odsou-
zení papeže Honoria šestým všeobecným sněmem.

G) DŮSLEDEK
Objektivnímu pozorovateli jeví se být nepochybným, že sv. Cyril

a Metoděj, kdyby se byli dožili r. 1054, kdy v Římě vyznání víry bylo
už 40 let zpíváno se vsuvkou „Filioque“, v důsledku čehož byl ve vý-
chodních patriarchátech římský papež vyškrtnut ze vzpomínkových
knih církevních, a kdy též církevně-právní poměr mezi západem a vý-
chodem byl tak napjat, že rozpory, měly-li obě strany setrvat na svém
stanovisku, nebylo už možno vnitřně vyrovnat, zcela určitě nebyli by
se postavili na stranu římského legáta, kardinála Humberta, který zašel
tak daleko, že tvrdil, že „Filioque“ bylo v původním znění nicejsko-ca-
řihradského vyznání víry a že teprve později bylo od Řeků vyškrtnuto,
nýbrž že by byli solidárně s celým východem věroučné i právní poža-
davky římské stolice zamítli. Na východě nebylo tehdy nikoho, kdo by
byl souhlasil se stanoviskem římské stolice, vždyť nejednalo se o po-
dobné otázky, jako je-li Ignatios nebo Fotios v právu, nýbrž o nové
dogma a o dalekosáhlou změnu celkové struktury církve všeobecné, 
v důsledku čehož rýsovala se na obzoru možnost dalších změn a dalších
dogmat římské církve.

Uvážíme-li, že sv. Metoděj jednal proti výslovnému papežskému
zákazu slovanské bohoslužebné řeči a že na své poslední cestě do Caři-
hradu zanechal patriarchu Fotiovi slovanské bohoslužebné knihy a dva
slovanské duchovní kněze i jáhna, ať již pro Bulharsko nebo Rusko, 
z čehož je patrno, že souhlasil s protiřímským vývojem věcí v Bulhar-
sku, nemůžeme jinak než tvrdit, že svatí bratří byli by v r. 1054 odmítli
jak „Filioque“ a právní primát římského papeže, tak i zavedení oplatků,
porušené sborovosti křesťanských bohoslužeb, instituci tichých mší, po-
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pírání platnosti biřmování východní církve, všeobecný kněžský celibát,
jakož i ostatní novoty, které ještě později byly v západní církvi zavedeny.
Tímto heterogenním a starokřesťanskému duchu cizím vývojem stavěla
sama západní církev barikádu mezi východ a západ. Jistě sv. Cyrilu 
a Metoději, jakož i celému východu záleželo na jednotě církevní, ale
bylo by bývalo protismyslné chtít jednotu zachraňovat zradou evangelia
i starokřesťanských principů a nezodpověditelnou ústupností vůči ne-
vypočitatelným, do nekonečna rostoucím nárokům římských papežů,
kteří svým aspiracím obětovali jednotu církve a sami přerušili spole-
čenství západní církve s církví východní. Nelze ničím oddisputovat fakt,
že změny, kterými byla porušována jednota křesťanstva a které způso-
bily rozkol, děly se vesměs na západě, ať z přímé iniciativy římských
biskupů nebo za jejich mlčení, po němž časem následoval výslovný je-
jich souhlas.

V rozporu s touto nevyvratitelnou skutečností římsko-katoličtí
historikové a apologetové v otázce cyrilometodějské líčí obyčejně rozkol
tak, jakoby byl způsoben pýchou východních církevních činitelů a po-
rušením prý původní a zákonné poslušnosti k papežskému stolci, a ja-
koby pravoslaví bylo se počalo rodit za Fotia a bylo se zrodilo za Michala
Kerularia v r. 1054. Nic není zvrácenějšího nad toto tvrzení. Celá církev
chtěla být od začátku jednak všeobecná (katolická), jednak pravoslavná
(pravověrná). V dějinách nelze najíti případu, že by ze strany východní
církve bylo bývalo oficielně cokoliv nového zavedeno, co by se nesrov-
návalo s usneseními všeobecných církevních sněmů, kterými se právě
projevovala katolicita křesťanské myšlenky, a co by tedy znamenalo po-
rušení původní všeobecnosti, čili katolicity křesťanské církve. Na vě-
rouce, mravouce a disciplinárních i církevně-právních zásadách
východní církve, která ve všech těchto oborech církevního života zůstala
v souhlase se všeobecnými sněmy církevními, jejichž usnesení až do-
dnes považuje za závazná, nezměnilo se rozkolem ničeho. Objektivní
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historik nemůže popřít, že ona, uchránivši se jakýchkoliv novot, jež by
byly mohly ohrozit jednotu církve, její katolicitu i pravoslaví, jednak
nezavinila rozkolu, jednak jest zachovatelkou zásad katolicity i pravo-
slaví křesťanské myšlenky. Zato na západě rodilo se mnoho nových věcí,
jež se odchylovaly od ducha řádů apoštolských a jež vedly ke zničení
jednoty i k porušení katolicity.

Že úsudek náš o tom, jak by se byli sv. Cyril a Metoděj zachovali 
v r. 1054, je správný, dosvědčeno jest, také vším tím, co následovalo po
smrti sv. Metoděje. Církev římská chovala se po r. 885 k památce 
sv. bratří, zvl. pak sv. Metoděje po několik set let odmítavě. V lidu slo-
vanském a také u mnohých kněží udržela se ovšem památka slovan-
ských apoštolů i na západě dlouho jak v českých zemích, tak v Charvat-
sku. Nestalo se to však zásluhou římské církve, nýbrž za jejího nedosti
skrývaného odporu. Přišla doba, kdy v Čechách i na Moravě církev řím-
ská zapomněla úplně na sv. Cyrila a Metoděje. Latinské misály z r. 1499
a 1505, určené pro diecézi olomouckou (Missale Olomucense), a stejně
i misál z r. 1522, určený pro arcidiecési pražskou (Missale secudnum
ritum sanctae ecclesiae Pragensis) neobsahují o sv. Cyrilu a Metoději
žádné zmínky. Jestliže kdo obnovil památku jejich u nás, byli to histo-
rikové a národní buditelé, mezi nimi též kněží. Římská církev jako ta-
ková jen z taktických důvodů uchopila se pak této už oživené památky,
jednak aby uhájila své pozice mezi Slovany, jednak aby se pokusila unio-
nistickou propagandou ještě je rozšířit.

Zcela jiné stanovisko zaujímala vždy a bez přerušení ke sv. Cyrilu
a Metoději církev pravoslavná. Ona nejen stále se k nim hlásila, jako 
k velkým a svatým učitelům a apoštolům Slovanů, konala ve výroční
dny jejich smrti bohoslužby, vydávala jejich životopisy, ale i zachránila
jejich církevní dílo.
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ODKAZY:
1) Popovič Jevsevij, Opča crkvena istoria, Srem-Karlovci, 1912, I. díl, str. 704

a násl.
2) List arcibiskupa Thotmara a jiných biskupů bavorských papeži Janu XI.,

uveřejněný v Pastrnkově knize na str. 274.
3) Konstatuje to i Dr. A. Baumstark v „Grundgegensätze morgenländischen

und abendländischen Christentums“, str. 24-29.
4) Lapótre S. J., Moravané str. 12.
5) P. Alberti, Papežové II., 123.
6) Je zajímavé, že Bulhaři bez vědomí Mikuláše I. obrátili se současně též na

německého krále Ludvíka, aby poslal kněze. Patrně usilovali o bezpodmí-
nečnou nezávislost země, a bylo jim lhostejno, od koho jí dosáhnou. Ludvík
vyhověl této žádosti a vypravil do Bulharska kněze za vůdcovství pasov-
ského biskupa Hermanricha; když však vzápětí nato přišli kněží a bisku-
pové z Říma, byli němečtí misionáři poslání zpět, čímž naděje německé
církve na rozšíření svého vlivu na Balkán byly zničeny. – Seppelt F. X., Der
Aufstieg des Papsttums, II, 279.

7) Odstavec tohoto listu, týkající se slovanských bohoslužeb, zní takto: „A my
trojnásobnou radostí naplnění, uváživše věc určili jsme poslati do krajin
vašich Metoděje, syna našeho, muže dokonalého a pravověrného, vysvě-
tivše ho s učedníky, aby vás učil, jak jste prosili, překládaje knihy do jazyka
vašeho úplně podle církevního pořádku i se svatou mší, t. j. liturgií, i křtem,
jakož začal filosof Konstantin Boží milostí a přímluvou sv. Klimenta. Ten
však zachovávejte obyčej, abyste při mši nejprve četli apoštola a evangelium
římsky a potom slovansky.“ Naprosto nelze souhlasit s názorem Dr. Fr. Hýbla,
vysloveným v Českém časopise historickém z r. 1908, str. 13 a násl., že
papež tímto listem neschválil bohoslužby slovanské, nýbrž jen překlady
knih. Hýbl prohlašuje ovšem slova „úplně podle církevního pořádku se
svatou mší, tj. liturgií i křtem“ za pozdější vsuvku. Avšak i kdyby slova ta
byla vsuvkou, což by ovšem bylo třeba lépe dokázat, než to učinil Hýbl,
bylo by nutno listu papežovu rozuměti zase jen tak, že schválil bohoslužbu
slovanskou. Svatí bratři před tím, než do jejich činnosti zasáhl Hadrián II.,
převedli do slovanského jazyka samé knihy liturgické: čtení evangelijní 
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a epištolní v tom pořadí, jak jich bylo potřeba ke konání bohoslužeb, dále
žaltář, jitřní, hodinky, večerní, liturgie a texty k udělování svátostí. Jest vy-
loučeno, aby tyto překlady byly od nich míněny a od papeže schváleny
jenom jako pomůcky k poučování věřících, jak si to představuje Hýbl. Tak
může se na věc dívati jen kdo neví nic o obsahu a rozsahu těchto knih. 
K poučování věřících nebylo takových knih nutně potřeba. Jestliže v po-
slední době v římské církvi jsou liturgické knihy neoficielně překlá-dány
(a to jen co do podstatných částí) do národních jazyků, děje se to těž jen
ke zvýšení bohoslužebného života v rámci tzv. liturgického hnutí. Litur-
gické knihy obsahují jen bohoslužebné modlitby, zpěvy a čtení a jsou ur-
čeny k bohoslužbám a k ničemu jinému. Ostatně slovanské bohoslužby
byly svatými bratřími konány v samém Římě hned po jejich příchodu,
tedy před napsáním schvalovacího listu Hadriánova. Dr. Hýbl nechal bez
povšimnutí tuto zprávu, zaznamenanou s konkrétními podrobnostmi 
v XVII. hlavě staroslovanské legendy o Konstantinovi, o níž, jakož i o le-
gendě o Metoději nyní všeobecně se uznává, že jsou naprosto důvěry-
hodné, jak to o metodějské legendě sám Hýbl konstatuje. (Český časopis
historický 1908, str. 410.) Také výhrada papežova, aby epištola a evange-
lium byly při mši čteny napřed latinsky a pak slovansky, vyvrací názor 
Dr. Hýbla. I kdyby se výslovně neděla zmínka o mši, nebylo by lze tomu
rozumět jinak, než v souvislosti se mší, tedy s bohoslužbou, neboť vzhle-
dem ke katechesi nebo kázání nebyla by měla tato výhrada smyslu.

8) P. Alberti, Papežové II., 142 a násl.
9) Lapotre, Moravané, str. 66 a 67.

10) Lapotre, Moravané, str. 62.
11) Lapotre, Moravané, str. 68.
12) Lapotre, Moravané, str. 67.
13) Staroslovanská legenda o Metodějovi, hl. X.
14) Papež píše: „Pročež tohoto Metoděje, ctihodného arcibiskupa vašeho jsme

se otázali…, zdali symbol (vyznání) pravověrné víry tak věří a ve slavení
mše svaté zpívá, jak je známo, že jej drží svatá římská církev, a jak ve sva-
tých šesti všeobecných sněmech od svatých otců podle evangelní autority
Krista Pána našeho prohlášeno jest.“ Pastrnek, Děj. slov. apoštolů C. a M.,
v dodatku „Hlavní prameny“, str. 256. Papež mluví o šesti všeobecných
sněmech a nezmiňuje se o sedmém z roku 787 pravděpodobně proto, že
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tento sedmý zabýval se, odezírá-li se od disciplinárních ustanovení, hlavně
jen otázkou ctění posvátných obrazů, vzhledem k níž nepřišla na Metoděje
žádná stížnost.

15) Jeromonach Dr. Justin, Dogmatika pravoslavne crkve, I., str. 209. Viz též
Popovič Jevsevij, Opča crkvena istor. I., 786.

16) Dr. Hýbl (Český časopis historický 1908, str. 153 a n.) snaží se dokázat, že
tento list papežův je podvržen. Jeho důkazy však jsou pouhými kombina-
cemi. Opírá svá tvrzení hlavně o to, že považuje za nemožné, aby papež
Jan VIII. v r. 880 slovanskou bohoslužbu schválil, když byla zakázána 
v roce 873 i v r. 879 jím samým a v r. 885 Štěpánem VI., což jest ovšem
důvod vnější, založený na přesvědčení, jakoby bylo vyloučeno, aby listiny
papežské si odporovaly.

17) Vzhledem k překladatelské pohotovosti sv. Metoděje i Cyrila, k jejich ob-
divuhodné schopnosti vyjádřiti ve slovanské řeči všechny jemnosti vybrou-
šeného jazyka řeckého, k jejich mluvnické důslednosti, jakož i k jejich lásce
ke Slovanům domnívají se někteří, že svatí bratři byli vlastně Slovany, neb
že aspoň jejich matka byla původu slovanského a s dětmi mluvila slovan-
sky.

18) P. Alberti, Papežové II, str. 155
19) U papežů nazývajících se Štěpán je dvojí označování, které vzniklo tím, že

Štěpán II. (752) zemřel již třetího dne po svém zvolení, aniž byl na biskupa
vysvěcen, v důsledku čehož někteří ho nepočítají za papeže.

20) P. Alberti, Papežové II, 141 a násl.
21) Pastrnek, Děj. slov. ap. C. a M., str. 143; viz též VI. Gruzín, Slovanský 

sv. Václav, str. 96 a násl.
22) Dr. Fr. Pastrnek v Dějinách slov. ap. C. a M. na str. 143 píše: „Že pravoslavní

Slované nectí navzájem sv. Prokopa toho příčinou jest, že přišel pozdě.
Zemřel r. 1053, a rok po jeho smrti nastala nezhojitelná roztržka mezi pa-
triarchou cařihradským a papežem římským…“. Konstatujeme, že v měsí-
ceslovu (menologiu, t. j. v krátkých životopisech světců pravoslavné církve),
vydaném Alexejem Maljcevem v Berlíně r., 1900 (od 1. září do 29. února)
a v r. 1901 (od 1. března do 31. srpna) jsou v prvním díle na str. 100–105
uvedeni ke dni 16. září tito svatí: velikomučednice Euthimie, mučedníci
Viktor a Sostenes, mučednice Sebastiána, mučednice Melitina, ctihodný
Doroteos, mučednice Ludmila, ctihodný Prokop, biskup Cyprian (srbský)
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a mučedníci Isák a Josef. – O sv. Prokopu se tam poznamenává: „Narozen
v Čechách ve vesnici Chotouni. Jako kněz přispěl mnoho k rozšíření 
a upevnění křesťanství mezi Čechy. Založil na řece Sázavě monastýr 
sv. Jana Křtitele, kde i zemřel v roce 1053“. Sv. Prokop Sázavský je tedy 
v pravoslavné církvi ctěn.

23) Dr. Fr. Krásl, Svatý Prokop, str. 192 a 193 podle Erbenových Regest č. 136,
str. 57.

24) Dr. Fr. Pastrnek, Děj. slov. ap. C. a M., str. 83 podle Gaston-a Paris-e, La
littérature francaise au Moyen Age, str. 202. 202.

25) Dr. Pastrnek, Děj. slov. ap. C. a. M., str. 145
26) Dr. Jos. Kupka, O mši svaté, str. 667.
27) Mimochodem poznamenáváme, že je proto velkou historickou chybou,

jestliže sv. Cyril a Metoděj, jak se obyčejně děje i sv. Mikuláši, jsou vyob-
razováni po způsobu latinských kněží, případně biskupů.

28) Jevs. Popovič, Opča crk. ist. I, 789 a n. Podrobněji jsou hlavní příčiny roz-
kolu uvedeny v dodatku.

29) Na výtku německých biskupů, že učí v jejich oblasti, odpověděl sv. Metoděj:
„Ano, kdybych věděl, že vaše (t. j. tato oblast), odstoupil bych, ale ona je
sv. Petra.“

30) Tvrdí-li Dr. Fr. Hýbl v Českém čas. histor. r. 1908, str. 163, že řecká církev
v otázkách liturgické řeči nebyla nikterak liberálnější (než římská), je to
pouhé tvrzení, s nímž se často setkáváme, ale vždy bez dokladů. Též v Dě-
jinách národa bulharského, díle I., na str. 99 praví Dr. Hýbl, že mnich
Chrabr hájí oprávněnosti písma slovanského proti útokům řeckých boho -
slovců; patrně spisu Chrabrova nečetl. Sám však doznává hned na str. 100,
že mimo obranu Chrabrovu se nedovídáme nic o tom, že by se bylo řecké
duchovenstvo stavělo na odpor překládání posvátných knih do jazyka do-
mácího (to jest slovanského) a jeho zavádění do bohoslužeb.

31) (Přiznávají to i římsko-katol. bohoslovci, jako na př. v poslední době mün-
sterský profesor Dr. A. Baumstark ve spisku „Grundgegensätze, morgen-
ländischen und abendländischen Christentums“, kde na str. 25. praví:
„Misie na západě staly se dobyvatelským pochodem Říma, velkolepějším
než byl vítězný pochod římských legií.“- Výstižně vyjádřen jest dobyvatel-
ský duch římské církve v modlitbě, která se podle jejího misálu koná na
Velký pátek: „aby Bůh církev uklidnil, sjednotil, chránil na celém okrsku
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zemském a podrobil jí knížatstva a mocnosti“. (“oremus, dilectissimi nobis,
pro ecclesia sancta Dei, ut eam Deus et Dominus noster pacificare, adunare
et custodire dignetur toto orbe terrarum, subjiciens ei principatus et po-
testates.“) (Zpt do textu)

32) Dějiny slovan. apoštolů C. a M., str. 64, 70 a 88.
33) Milaš, Pravila I, 231, 298 a 427 a násl.
34) Místo „všeobecný církevní sněm“ bylo často říkáno krátce „Otcové“ nebo

„svatí Otcové“. Pravoslavná církev koná v VII. neděli po velké noci svátek
svatých Otců, shromážděných na I. všeobecném sněmu. Názvu „sv. Otcové“
užívá se též o starozákonních prorocích a o velkých svatých mužích 
z prvních století křesťanských, kteří svou činností i spisy měli rozhodující
vliv na vnitřní vývoj církve. Tímto názvem jsou tedy poctíváni vůbec vy-
nikající osobnosti, jejichž autoritu uznává veškerá církev. Zde však míněny
jsou všeobecné sněmy, neboť jen ty se zabývaly stanovením nicejsko-caři-
hradského vyznání víry.
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DÍL II.
DODATEK 
STRUČNÝ NÁSTIN VÝVOJE JURISDIKČNÍ
OTÁZKY V KŘESŤANSKÉ CÍRKVI 
OD DOBY APOŠTOLSKÉ 
DO VELKÉHO ROZKOLU V R. 1054

1. Doba apoštolská

Křesťanství začalo se šířit a organizovat po seslání Ducha svatého
na apoštoly. Ještě téhož dne přijalo v Jerusalemě víru křesťanskou tři
tisíce lidí, z nichž byla utvořena první církevní obec.1) Z Jerusalema po-
stupovala pak křesťanská myšlenka do okolí. Hned v počátcích byl do-
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plněn sbor apoštolů; stalo se to tím způsobem, že na výzvu Petrovu cír-
kevní obec jerusalemská zvolila ze sebe dva muže, Josefa a Matěje, mezi
nimiž po modlitbě byl metán los; Matěj, na něhož padl, byl pak z tohoto
společného usnesení připočten k apoštolům.2) Poněvadž práce přibý-
valo, byli brzy nato přibráni od apoštolů pomocníci (diákoni, jáhni);
byli zvoleni od církevní obce, načež apoštolé vzkládáním rukou a mod-
litbou je posvětili a ustanovili.3) Po několikaleté činnosti v Jerusalemě
a nejbližším okolí apoštolé zůstavivše v Jerusalemě sv. Jakuba, jakožto
správce místní církve, rozešli se do světa, aby podle rozkazu Kristova
hlásali evangelium všem národům. Z pravidla zastavili se v těch měs-
tech, kde byla židovská synagoga. Tam při pobožnosti žádali o slovo 
a snažili se přítomné přesvědčit, že Ježíš z Nazareta je Kristus – Vyku-
pitel, jehož národ izraelský očekává, a že jest nutno uvěřit v něho, neboť
se na něm splnily všechny předpovědi proroků, a on sám osvědčil své
poslání učením, skutky, životem, smrtí a zmrtvýchvstáním. Obyčejně
někteří z posluchačů uvěřili, někteří zůstali lhostejnými, ostatní pak
postavili se proti a přičinili se, aby apoštolům bylo v budoucnosti kázání
znemožněno.4) Věřící byli potom nuceni shromažďovati se v domě ně-
kterého z nich. K víře křesťanské hlásili se však nejen židé, nýbrž záhy
též pohané. Tím byli apoštolé po staveni před otázku, zdali věřící, kteří
před tím byli pohany, mají napřed se podřídit předpisům zákona Moj-
žíšova, tedy především obřízce, a pak teprve být pokřtěni, nebo zdali
mohou, když uvěřili v Krista, býti hned připuštěni ke křtu. Že ke vzniku
této otázky došlo, je pochopitelné, neboť všichni první křesťané byli
židy, a sám Kristus podrobil se zákonu Mojžíšovu a prohlásil, že nepřišel
zákona tohoto zrušit, nýbrž jej zdokonalit. Neběželo zde vlastně o vě-
roučnou otázku, neboť jak židokřesťané, tak pohanokřesťané věřili, že
zákon Mojžíšem prohlášený byl předchůdcem a předpokladem zákona
Kristova, nýbrž více o otázku praxe a discipliny; přesto však to byl těžký
problém. Byly vedeny tuhé spory ve všech církevních obcích, pozůstá-
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vajících ze židokřesťanů a pohanokřesťanů, hlavně v Antiochii, a nastalo
nebezpečí rozkolu. Práce apoštolů tím velmi trpěla. Bylo třeba otázku
osvětlit a rozhodnout o ní. Nebezpečí bylo tak velké, že apoštolé se do-
hodli přerušit svou práci, vrátit se do Jerusalema, ve shromáždění veš-
keré místní obce církevní o věci porokovat a učinit autoritativní
usnesení. Věřili pevně, že Kristus, hlava církve, neopustí jich v této ne-
snázi, ale dá jim v Duchu svatém nalézti správné rozřešení, neboť měli
na mysli jedině rozšíření království Božího ve všech národech světa 
a neběželo žádnému z nich ani o osobní prestiž, ani o prosazení vlast -
ního názoru. Žádný z nich, ani Petr, nepřisvojoval si práva rozhodovat
sám o této otázce. Taková myšlenka byla jich úplně vzdálena, a kdyby
se byla vynořila, byli by ji jednomyslně zamítli, jako velké pokušení. Za
těchto předpokladů byli přesvědčeni, že Kristus bude v jejich shromáž-
dění podle zaslíbení: „Kde dva nebo tři shromáždí se ve jménu mém,
tamť jsem já uprostřed nich“,5) že bude s nimi při rozhodování o této ze
stanoviska praxe nesmírně vážné otázce, a že Utěšitel Duch pravdy,
jehož přijali, uvede je v pravdu,6) by věc tak ožehavou správně rozřešili.
Po dlouhém a živém rokování, zahájeném apoštolem Petrem a ovláda-
ném vzájemnou láskou a touhou po pravdě Boží, ujednotili se na ná-
vrhu, jak jej formuloval apoštol Jakub, že pohané, kteří v Krista uvěřili,
mohou být křtěni a do církve přijímáni, aniž by před tím byli podrobeni
obřízce, kdežto pro židokřesťany zůstala obřízka i nadále zatím v plat-
nosti. Apoštolé napsali o tomto rozhodnutí zvláštní list, v němž se praví:
„Vidělo se Duchu i nám…“7)

Tímto sněmem apoštolů byl církvi pro všecky budoucí věky dán
příklad, co má činit a jak má postupovati, kdykoliv bude postavena před
těžké problémy.

Na základě slov Kristových: „Jako mne poslal Otec, tak i já posílám
vás“,8) cítili se apoštolé oprávněnými spravovat církev, vésti bohoslu-
žebné shromáždění, vykonávati tajemství těla a krve Páně, jakož i jiné
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úkony, poučovat, napomínat, nařizovat, hříchy odpouštět, církevně-du-
chovní tresty ukládat, a když nic z toho nevedlo k cíli, i z církve vylu-
čovat, jako to dosvědčují knihy Nového zákona, jednající o činnosti
apoštolů. Vykonávající tuto pravomoc, nepostupovali autokraticky. Du-
chovní funkcionáře neustanovovali svévolně, nýbrž dbali hlasu věřících.
Vnějších donucovacích prostředků nikdy nepoužívali, jsouce si vědomi,
že království Kristovo, který nikdy nikoho nenutil mocí, není z tohoto
světa9) a nemá býti budováno a udržováno prostředky, na něž jsou od-
kázána království světská. Zásadní otázky řešili ne každý zvláště, nýbrž
sborově, jak dokazuje jejich sněm. Byli ovládáni vědomím, že tvoří
všichni jednotu.

Ve sboru apoštolů zaujímal Petr vynikající místo. On byl se svým
bratrem Ondřejem prvním učedníkem Kristovým10) a při ustanovení
apoštolů byl jmenován na prvním místě;11) byl z nich asi fyzicky nej-
starší, často mluvil jménem jejich, a Kristus ve svých rozhovorech 
s apoštoly někdy se obracel zvláště na něho. Vyplynulo to zcela přiro-
zeně jednak ze způsobu, jak se tvořil okruh učedníků, z nichž byli vy-
bráni apoštolé, jednak též ze živé povahy samého Petra, který na
všechno rychle reagoval, většinou pohotově, někdy však též unáhleně.
Nerozpakoval se vyskočiti z člunu do vln jezera a pokusil se jíti po vodě
naproti Kristu;12) na otázku Kristovu, za koho jest od apoštolů považo-
ván, odpověděl ihned Petr: „Ty jsi Kristus, Syn Boha živého“,13) což bylo
společným přesvědčením apoštolů, neboť podle evangelia Matoušova
(XIV, 33) už před tím všichni oni se mu klaněli a pravili: „Jistě Syn Boží
jsi ty“; když Kristus apoštolům oznámil, že jde vstříc utrpení a smrti,
řekl Petr: „Odstup to od tebe, Pane, nestane se to“;14) po slovech Kristo-
vých, že v jeho utrpení se všichni nad ním pohorší, ozval se Petr a řekl:
„Byť se všichni pohoršili nad tebou, já se nikdy nepohorším“; a po před-
povědi Mistrově: „Amen, pravím tobě, že této noci prve než kohout za-
zpívá, třikráte mne zapřeš“, ujišťoval Petr ihned: „bychť pak měl s tebou
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umříti, nezapřu tebe“;15) v zahradě getsemanské mečem bránil Krista
a uťal služebníku veleknězovu ucho;16) zapřel třikrát Krista s ujištěním,
že „nezná člověka toho“, ale hned potom vzpamatovav se vyšel ven 
a hořce plakal.17)

Kristus ve zvláště významných okamžicích brával s sebou Petra,
Jakuba a Jana; tak například při svém proměnění18) a při vzkříšení dcery
Jairovy.19) (Tito tři apoštolé byli později považováni za sloupy cír-
kve.)20) Po vyznání víry: „Ty jsi Kristus, Syn Boha živého“, Kristus řekl
Petrovi: „Blahoslaven jsi, Šimone, synu Jonášův, neboť tělo a krev ne -
zjevilo tobě toho, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích; i jáť pravím tobě,
že ty jsi Petr, a na té skále vzdělám církev svou a brány pekelné jí ne-
přemohou, a tobě Dám klíče království nebeského a což bys koli svázal
na zemi, bude svázáno i na nebi, a což bys koliv rozvázal na zemi, bude
rozvázáno i na nebi“.21) Po svém vzkříšení tázal se Kristus Petra: „Ši-
mone Jonášův, miluješ-li mne více, než-li tito?“ Petr odpověděl: „Pane,
ty víš, že tě miluji“. I řekl mu Ježíš: „Pasiž beránky mé“. Nato tázal se
Petra po druhé: „Šimone Jonášův, miluješ-li mne?“; když Petr odpově-
děl: „Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji“, řekl mu Ježíš: „Pasiž beránky
mé“. A ještě po třetí otázal se Ježíš: „Šimone Jonášův, miluješ-li mne?“;
když Petr se zarmoutil a opět odpověděl: „Pane, ty víš všecko, ty víš, že
tě miluji“, řekl mu Ježíš: „Pasiž ovce mé.“22)

Ani Petr a ani apoštolé a ostatní členové církve nerozuměli slovům
těm v tom smyslu, jako by Kristus byl jimi ustanovil Petra představe-
ným ostatních apoštolů a celé církve. Věděli, že základem církve nemůže
být žádný člověk, tedy ani ne kdokoliv z nich, nýbrž že ona může být
založena jenom na Kristu a na víře v něho, jako Syna Božího. Když 
v církevní obci korintské povstaly spory, v nichž jedni se prohlašovali
za přívržence Pavlovy, jiní Apolovy, jiní za Petrovy, apoštol Pavel, který
tuto obec byl založil, poslal Korinťanům list, ve kterém je napomínal:
„Oznámeno jest mi, že jsou mezi vámi různice…, že jeden každý z vás

134 D O B A A P O Š T O L S K Á

SvatiC&M_sazba  4/16/13  11:56 AM  Stránka 134



říká: „Já jsem Pavlův, já Apolův, já Petrův, já pak Kristův“. Což rozdělen
jest Kristus?“ A dále píše o sobě a o apoštolech vůbec: „Boží zajisté děl-
níci jsme, vy (tj. věřící) pak jste Boží rolí, jste Boží stavení“. O základu
církve praví: „Nebo žádný nemůže jiného základu položiti mimo ten,
kterýž položen jest, jenž jest Kristus Ježíš“. Pak vrací se opět k apošto-
lům a píše, že všichni (tj. apoštolé) patří Korinťanům, ať je to on sám
(Pavel), nebo Apolo, nebo Petr, neboť nemá se na apoštoly nikdo jinak
dívati, než jako na služebníky Kristovy a rozdavače tajemství Bo-
žích.23) Týž apoštol v listě k církevní obci efezské píše, že církev spočívá
na nejhlubším úhelném kameni, kterým jest Ježíš Kristus, kolem něhož
jsou seskupeni apoštolé a proroci.24) Ve skutcích apoštolů uvedena jsou
vlastní slova apoštola Petra, že Ježíš Kristus je ten kámen, který, třebas
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byl zavržen od velekněží židovských, stal se kamenem úhelným, a není
v žádném jiném spasení, neboť není jiného jména pod nebem, skrze
kteréž bychom měli býti spaseni.25)

Že církev nebyla toho názoru, jako by byla založena na apoštolu
Petrovi, vysvítá i ze spisů církevních spisovatelů ze III., IV. a V. století,
tak sv. Augustin (354–430) ve spise „De verbis divinis“26) praví: „Pán
náš Ježíš Kristus řekl blaženému Petrovi: „Ty jsi Petr, a na té skále vzdě-
lám církev. Na té skále, kterou jsi vyznal, řka: „Ty jsi Kristus, Syn Boha
živého“, vzdělám církev svou, to jest na sobě samém, Synu Boha živého
vzdělám církev svou. Na sobě vzdělám tebe, ne sebe na tobě. Neboť ti,
kdož chtěli lidi vzdělati na lidech, říkali: „Já jsem Pavlův, já Apolův, já
Petrův“; ale jiní nechtějíce býti vzděláni na Petrovi, nýbrž na skále, ří-
kali: „Já však jsem Kristův“. Stejně na věc se dívali svatý Jan Zlatoústý,
Epifanes a Teodorit. Tertulián, Řehoř Bohoslov, Cyril Alexandrijský 
a jiní zastávali ve smyslu epištoly k Efezským II, 19–21 názor, že pokud
by se mohlo o Petrovi mluvit jako o základu církve, muselo by se totéž
říci i o ostatních apoštolech, kteří všichni, nevyjímaje ani Petra, mohli
však tvořiti základ ten jenom ve spojení s Kristem a připevnění vírou
ke Kristu, jakožto kameni úhelném. Ne jenom Petrovi, ale i ostatním
apoštolům, bylo řečeno: „Amen, pravím vám, cožkoliv svážete na zemi,
bude svázáno i na nebi“,27) a obdrželi tedy též oni „klíče království ne-
beského“, neboť to podle výkladu církevních otců znamená totéž.

Že sám apoštol Petr nepovažoval se za hlavu církve, vysvítá z jeho
vlastní epištoly,28) v níž praví: „Starších pak, kteří mezi vámi jsou, pro-
sím já, spolustarší a svědek Kristových utrpení, jenž jsem i účastník
slávy té, kteráž se má v čase budoucím zjeviti: paste stádce Boží, kteréž
u vás jest, opatrujíce ho ne bezděky, ale dobrovolně … ani jako panu-
jíce nad dědictvím, ale příkladem jsouce stádci ze srdce“. Svatý Petr
byl vzdálen i sebemenšímu nároku, aby byl považován za představe-
ného všech apoštolů a za nejvyšší hlavu církve. Ve Skutcích apoštolů
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se vypravuje, že apoštolé uslyševše o přistoupení městečka Samaří 
k víře křesťanské, poslali tam Petra a Jana.29) Byl Petr tedy, třebas nej-
starší a první z apoštolů, stejně jako ostatní podřízen sboru apoštol-
skému, a ne sbor apoštolský jemu. Když Petr přijal v Cesarei do církve
pohanského setníka Kornelia a navrátil se do Jerusalema, židokřesťané
jerusalemští, domnívajíce se, že pohané nemohou býti přímo připouš-
těni ke křtu (bylo to ještě před sněmem apoštolů), vytýkali to Petrovi
a „hádali se s ním“,30) takže byl nucen svůj postup odůvodnit a ospra-
vedlnit. K takové scéně by nebylo mohlo dojít, kdyby byli věřící v Pe-
trovi viděli náměstka Kristova a hlavu církve; ani Petr by nebyl uznal
za nutno se ospravedlňovat, kdyby si byl býval vědom, že je předsta-
veným veškeré církve. Apoštol Pavel v listu ke Galatským píše: „Když
pak přišel Petr do Antiochie, zjevně jsem mu odpíral, protože byl
hoden domluvy. Neboť prve než přišli někteří od Jakuba (tj. z Jerusa-
lema), jídal s (bývalými) pohany; ale když oni (tj. Jerusalemští) přišli,
ucházel a odděloval se (od pohanokřesťanů), boje se těch, kteří byli 
z obřízky. A k jeho pokrytectví povolovali jiní židé, takže i Barnabáš
od nich v to pokrytectví uveden byl“.31) Také tento výjev byl by býval
nemožný, kdyby apoštol Petr byl býval hlavou církve. Jestliže Kristus
Petra třikráte se tázal, zdali ho miluje, a jestliže po jeho trojí kladné
odpovědi mu třikráte řekl, aby pásl ovce, případně beránky jeho, ne -
znamenalo to podle přesvědčení apoštolů a prvních křesťanů, že by
tím byl Petr býval pověřen spravovat celou církev jako její nejvyšší
hlava, nýbrž bylo to potřebné odvolání trojího zapření jehož se byl Petr
dopustil a jímž se těžce provinil proti lásce ke Kristu i proti apoštol-
skému úřadu. V souhlase s tímto chápáním jest i to, že Kristus oslovuje
prohřešivšího se Petra po třikráte důsledně ne „Petře“, nýbrž „Šimone
Jonášův, jak ho oslovoval na začátku před tím, než mu dal jméno Petr,
jako by tím chtěl naznačit, že trojím zapřením všeho pozbyl a teprve
po vyznání lásky, že stává se opět v plném smyslu apoštolem a udílí
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mu znova pravomoc, aby s ostatními apoštoly spravoval duchovní
stádce Kristovo.

Apoštolé příliš živě vzpomínali napomenutí Mistrova, který žádost
dvou z nich, Jakuba a Jana, aby byli výše postaveni, než ostatní členové
sboru apoštolského, zamítl a pravil ke všem jim: „Víte, že ti, kteří se vidí
vládnouti nad národy, panují nad nimi a knížata jejich mají nad nimi
moc; ale ne tak jest mezi vámi“,32) než aby který z nich byl se chtěl nad
ostatní povyšovat a nad nimi jakoukoli právní moc vykonávat.
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2. Po smrti apoštolů

V nově založených církevních obcích ustanovovali apoštolé bis-
kupy (episkopy), aby za pomoci presbyterů (kněží) a diakonů (jáhnů)
konali v přidělených obcích totéž, co oni sami. Po smrti apoštolů byla
uprázdněná nebo nově zřízená biskupská místa obsazována tak, že bis-
kupové okolní sešli se ve městě, v němž měl býti ustanoven biskup, a za
souhlasu shromáždění místních duchovních i věřících vykonali volbu.
Záhy bylo stanoveno, že ustanovení a rukopoložení (vysvěcení) nového
biskupa není oprávněn předsevzíti pouze jeden biskup, nýbrž že je 
k tomu potřeba tří, nejméně dvou.33) Duchovenstvo bylo zpravidla že-
nato,34) třebas byl chápán význam dobrovolného zřeknutí se rodinného
života před rukopoložením, (pokud k tomu došlo z důvodů ideálních),
ve druhý sňatek však už vstoupit nesmělo.35) Biskupové byli jen ve měs-
tech. Když křesťanství z měst pronikalo i na vesnice, byli tam ustano-
vováni kněží, kteří podléhali biskupům. Tak povstávaly biskupské
okrsky čili episkopie.

Z praktických i technických důvodů vyvinulo se zvykové pravidlo,
že obvod episkopie byl stanoven tak, aby se shodoval s obvodem politic-
kého okrsku, příslušejícího k témuž městu, což bylo později XVII. pra -
vidlem čtvrtého všeobecného sněmu církevního uzákoněno, a současně
z církevně-správních i náboženských důvodů praktikována zásada, že
biskup určitého okrsku nesmí zasahovati do okrsku biskupa druhého.
Apoštolské pravidlo XXV. stanoví: Biskup nechať se nepováží mimo hra-
nice svého území vykonávati rukopoložení ve městech a vesnicích, jež
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mu nejsou podřízeny; a dokáže-li se, že to učinil bez vědomí oněch, do
jejichž pravomoci příslušejí ta města a vesnice, budiž svržen i on i ti,
které rukopoložil.36) Byly-li v biskupském okrsku mimo sídelní město
jiné významné obce, byli pro ně ustanovováni tak zvaní chorepiskopové
(venkovští biskupové), kteří byli taktéž městskému biskupu podřízeni
a v některých věcech ho zastupovali.37)
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3. Vznik metropolitní soustavy

Biskupové okrskoví byli si co do pravomoci rovni, ale ti, kteří síd-
lili v církevních obcích, založených od některého apoštola, a ti, kteří
měli sídlo v hlavních městech říšských provincií, měli prvenství před
jinými, avšak bylo to prvenství jenom čestné, bez vyšší pravomoci, takže
žádný biskup nebyl podřízen druhému, nýbrž jednotliví biskupové, 
i první z nich, podléhali celému biskupskému sboru té státní provincie,
k níž příslušelo jejich město.38)Bylo-li třeba rozhodnout o vážné otázce,
shromažďovali se biskupové k synodám (sněmům). Takové synody byly
konány již v době pronásledování, tedy před rokem 313. První zprávy
o nich máme z druhé poloviny II. století. Tak po roce 170 v Malé Asii
opět byly sněmy v r. 230 a 235, v Egyptě v roce 231 a 232, v Kartagu
znovu 2 sněmy v roce 255 a 256, v Římě v roce 262, v Antiochii 3 sněmy
v letech 264–269, v Elviře ve Španělsku r. 306. Jistě jich bylo více, neboť
církevní spisovatel Tertulián na začátku III. století píše, že místní sněmy
se konají pravidelně, a biskup Caesaree Kapadocijské Firmilián v listě
biskupu kartaginskému sv. Cyprianu v polovině III. století poznamenal,
že v oblasti Pontu, Kapadokie a Trakie koná se místní církevní sněm
každého roku. Apoštolské pravidlo XXXVII. stanoví, že sbor biskupů
(každé provincie) má se shromažďovati dvakrát do roka.39)

Instituce místních církevních sněmů vedla brzy k zavedení tak
zvaného metropolitního systému.40) Biskupové určité provincie byli nu-
ceni uvažovat o potřebě, aby starost o svolávání těchto provinciálních
sněmů, o jejich řízení a provádění jejich rozhodnutí svěřena byla jed-
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nomu z nich. Touto funkcí byl pověřován biskup metropole, t. j. hlav-
ního města, v němž sídlila státní provinciální správa. Biskup ten stal se
tak v pořadí cti prvním biskupem celé provincie a byl nazýván metro-
politou anebo též primasem. Rozhodujícím důvodem bylo zde to, že
biskupové mohli se nejsnáze shromažďovat v hlavním městě, které ko-
munikačně bylo pro všechny části provincie nejdostupnější, a že biskup
hlavního města mohl být nejlépe zpraven o všem, co se v provincii
dělo.41) Přispívala k tomu i ta okolnost, že církevní obec hlavního města
provincie bývala nejpočetnější a disponovala velkými prostředky hmot-
nými i ubikačními, takže též pohoštění a umístění příchozích biskupů
a jiných členů církve nenaráželo na takové obtíže, jako v malých ven-
kovských městech.42) Původ apoštolský nerozhodoval při stanovení sídla
metropolity. Je to patrno z faktu, že metropolitou palestinským až do
V. století byl biskup caesarejský a ne jerusalemský, třebas jerusalemská
církevní obec povstala v důsledku přímé činnosti Kristovy, byla zorga-
nizována prací všech apoštolů a stala se matkou vlastně všech církev-
ních obcí doby apoštolské. Rozhodla zde ta okolnost, že před Konstan-
tinem Velikým bylo sídlo římského prokurátora ne v Jerusalemě, čili
Elii Kapitolině, jak se tehdy Jerusalem, po svém zničení znovu posta-
vený, nazýval, nýbrž v Cesarei.

Jednotlivé metropolie byly v ohledu právním a hierarchickém
úplně samosprávné a na sobě vzájemně nezávislé, jak vysvítá z V. pravi -
dla prvního všeobecného sněmu církevního (r. 325), jakož i z II. pra-
vidla druhého všeobecného sněmu církevního (r. 381),43) což platilo 
i o samých metropolitech. Bylo však mezi nimi věroučné i bohoslužebné
společenství, vzájemné úsilí o udržení společné víry a živé vědomí, že
všechny místní církve tvoří jednotu a všeobecnou (katolickou, podle
řeckého slova katholikos) církev Kristovu, což se projevovalo vzájem-
nými listy, návštěvami, upozorněními, radami, a bylo-li potřeba, i bra-
trskými napomenutími. Zvláště přispívaly k zachování jednoty pozdrav-
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né listy, jež si metropolité při svém nastoupení vzájemně posílali, pre-
cisující svou víru, na než pak všichni příjemci odpovídali.

Čím větší a v politickém ohledu významnější bylo město, jež bylo
sídlem metropolity místní církve, tím větší vážnosti požíval jeho me-
tropolita. Už v prvních třech stoletích, tedy ještě před tím, než křesťan-
ství dosáhlo svobody a rovnoprávnosti s pohanstvím ve státě římském,
zaujímali mimořádně vynikající místo mezi metropolity biskupové tří
největších měst této říše: Říma, Alexandrie a Antiochie.
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4. Vrchní metropolité a patriarchové

Systém církevních sněmů, které byly hlavním instrumentem jed-
noty církevní, mohl být řádně vybudován až po vydání ediktu milán-
ského, kterým v r. 313 Konstantin Veliký prohlásil křesťanství nábo-
ženstvím v říši římské svobodným. Tento císař, sjednotiv v r. 323 vládu
nad celou veleříší ve svých rukou, provedl novou organizaci státní
správy.44) Rozdělil říši na čtyři prefektury: Východ, Ilyrikum, Itálii 
a Galii. Prefektury rozdělil na diecése (v politickém, ne církevním
smyslu): prefektura Východ pozůstávala z diecésí Ilyrika vlastního (zá-
padního), Dacie a Makedonie; prefektura Itálie z diecésí Římské
(střední a jižní Itálie), Severoitalské a Africké; prefektura Galie z diecésí
vlastní Galie, Španělska a Britanie. Diecése byly pak rozděleny na pro-
vincie, které ve východní polovině říše byly nazývány eparchiemi. 
V čelo provincie (eparchie) byl postaven prokonsul (též preses), v čelo
diecése vikář (vicarius, řecky exarcha), a v čelo prefektury prefekt. Toto
nové rozdělení říše způsobilo změny i v církevní organizaci. Do té doby
každá státní provincie tvořila církevní metropolii. Jelikož nyní provincie
byly spojeny ve vyšší jednotky, tj. politické diecése, tu metropolita, který
sídlil v hlavním městě takové politické diecése, stal se metropolitou 
vyššího stupně a representantem všech příslušných metropolií provin-
ciálních, čili vrchním metropolitou. Takoví vrchní metropolité byli ve
století IV. na východě: alexandrijský, antiochijský, kapadokijský – 
caesarejský, efezský, herakleiský, soluňský; na západě pak římský (pro
střední a jižní Itálii), sirmijský (pro západní Ilyrikum) a kartaginský
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pro severní Afriku. V Galii a ve Španělsku setkáváme se teprve v násle-
dujícím století s vrchními metropolity: galským byl od roku 477 me-
tropolita arelatský a španělským od roku 468 metropolita sevilský, při
čemž dlužno poznamenat, že v obou těchto zemích přecházely později
tyto hodnosti na metropolity jiné. Také mezi těmito vrchními metro-
polity zaujímali podle cti první místa: římský, alexandrijský a antio-
chijský; v r. 381 přibyl k těmto předním vrchním metropolitům na
základě usnesení druhého všeobecného sněmu (cařihradského) metro-
polita cařihradský a v roce 451 na základě usnesení čtvrtého všeobec-
ného sněmu (chalcedonského) též metropolita jerusalemský, který byl
vyňat z metropolie caesarejské. Těmto pěti předním z vrchních metro-
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politům bylo časem dáno pojmenování „patriarcha“. V polovině V. sto-
letí příslušela těmto patriarchátům následující území: římskému hlavní
město celé říše Řím se střední a jižní Itálií; cařihradskému Trakie, část
malé Asie a Pontus; alexandrijskému Egypt, Lýbie a Pentapolis; antio-
chijskému Sýrie, Fenicie a Arábie; jerusalemskému Palestina. Ob-
vody jednotlivých patriarchátů závisely na změnách politických, neboť 
XVII. pravidlo čtvrtého všeobecného sněmu stanoví, že církev má se
organizačně a právně přizpůsobovat změnám politických hranic.

Představitelé předních církví posílali si vzájemně nejen při na-
stoupení úřadu, nýbrž častěji okružní listy čili encykliky, v nichž pre-
cisovali svou víru a své stanovisko v různých církevních otázkách nebo
sdělovali rozhodnutí, učiněná v rámci jejich místní církve. Bylo to po-
važováno za nutno, aby v církvi nenastaly různosti a aby nebyla poru-
šena jednota vědomí celocírkevního. Tak na př. už v r. 232, když
Origenes byl odsouzen a sesazen s učitelské stolice na církevní škole 
v Alexandrii, oznámil biskup alexandrijský Demetrios toto rozhodnutí
místního sněmu encyklikou biskupům antiochijskému, cesarejskému,
efezskému, soluňskému a římskému.
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5. Všeobecné církevní sněmy

Dosažením svobody na celém území impéria římského bylo
umožněno též konání všeobecných sněmů církevních za účelem řešení
všekřesťanských otázek, přičemž vedle toho byly svolávány i místní
sněmy, které se většinou zabývaly záležitostmi místními.

Císař Konstantin Veliký (306–337) udělil křesťanskému nábožen-
ství úplnou rovnost s pohanstvím, přičemž však srdcem svým přiklonil
se ke křesťanství, třebas křest přijal ve městě Nikomedii až krátce před
smrtí, r. 337, od místního Eusebia. Jeho nástupcové, vyjma Juliána Od-
padlíka, začali pak pohanství potírat, takže se křesťanství brzy stalo ofi-
cielním náboženstvím státním, vybaveným týmiž právy, jaká mívalo
pohanství. Stát poskytoval církvi všemožné hmotné i morální pomoci;
staral se o zřizování a opravy chrámů křesťanských i o vydržování du-
chovenstva, jež vybavil týmiž privilegiemi, z jakých se kdysi těšili kněží
pohanští. Biskupové obdrželi právo dozoru nad poměry sirotků, otroků
i nad veřejnými dobročinnými institucemi. Duchovenstvo bylo vyňato
z pravomoci státních soudů a podřízeno soudnictví církevnímu a bylo
také osvobozeno od státních služeb; chrámy obdržely právo útočištní
(asylu). Majetek církve, který velkými dary značně vzrostl, osvobozen
byl od daní aj. Na poddanském poměru hodnostářů církevních nezmě-
nilo se ovšem ničeho. Nově zvolení biskupové, metropolitové i patriar-
chové byli po předchozím slibu občanské věrnosti potvrzováni od
císaře. To platilo i o římských patriarších, kteří až včetně do papeže Za-
chariáše (741–752) datovali své listiny podle let panování jednotlivých
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císařů římských, resp. cařihradských.45) Konstantin Veliký prohlásil, že
biskupy považuje za biskupy ve vnitřních, tj. duchovních věcech církev-
ních, sebe pak sama, jakožto císaře, za biskupa ve vnějších záležitostech
církve.46) Císařové měli vliv na rozhraničování církevních obvodů, na
hodnost a obsazování biskupských stolců, na svolávání, konání a za-
končování místních církevních sněmů, přičemž všeobecné sněmy cír-
kevní obyčejně na žádost některých patriarchů sami svolávali a usnesení
jejich strany státu potvrzovali; měli dále vliv na urovnávání sporů, 
k nimž docházelo mezi místními církvemi nebo jejich pohlaváry, na vy-
dávání církevních zákonů, ustanovování svátků aj.

Všeobecných sněmů, jež byly veškerým křesťanským světem jako
takové uznávány, bylo sedm. Všechny bez výjimky byly svolány cí-
saři,47) a to I. nicejský v roce 325 Konstantinem Velikým; II. cařihradský
v r. 381 císařem Theodosiem I. Velikým; III. efezský v r. 431 císařem
Theodosiem II.; IV. chalcedonský v r. 451 císařem Marciánem; V. caři-
hradský v r. 553 císařem Justiniánem I., VI cařihradský v r. 680 císařem
Konstantinem IV. Pogonatem; VII. nicejský v r. 787 jménem neplnole-
tého císaře Konstantina VI. Porfyrogeneta císařovnou-matkou Irenou.
Císařové byli vždy buď osobně přítomni nebo poslali své zástupce. Jed-
nání jako předsedové řídili zpravidla význační církevní hodnostáři, 
ustanovení císařem obyčejně na základě vota shromážděných biskupů.
Předsedou I. sněmu byl zástupce římského patriarchy Silvestra I., bis-
kup Hosius z Kordovy, intimní přítel císařův; předsedou II. sněmu na-
před patriarcha Meletios z Antiochie, po jeho onemocnění a smrti
patriarcha cařihradský sv. Řehoř Naziánský, a když ten se vzdal, jeho
nástupce Nektarios. Třetímu sněmu předsedal patriarcha alexandrijský
sv. Cyril; čtvrtému sněmu některé dny sám císař, někdy jeho ministři,
a když ani ti nepřišli, tedy zástupce patriarchy římského Lva I. Velikého
biskupi Paschasius a Lucentius a na zasedáních, na kterých oni nebyli
přítomni, řídil jednání patriarcha cařihradský Eutychios; na VI. sněmu
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sám císař Konstantin IV. Pogonat; na VII. pak cařihradský patriarcha
Tarasios.

Všecky sněmy jak místní, tak zvláště všeobecné měly k projedná-
vání mnoho otázek. Církev od prvého počátku byla stavěna před nové
a nové úkoly, zvláště když k ní přistupovali též lidé filosoficky vzdělaní,
kteří byli zvyklí každou myšlenku promyslit do důsledků. To vedlo ke
tříbení všech pojmů obsažených ve víře křesťanské. Tu střetala se víra
s nejrůznějšími soustavami pohanské filosofie, z čehož se vyvíjela pestrá
směs názorů správných a hodnotných, ale i neslučitelných s plností
křesťanské myšlenky a rozvratných. Ke všem těm názorům bylo třeba
zaujmout stanovisko. Bylo nutno objasnit pojem a možnost samého 
zjevení Božího, bylo potřeba podle všeobecně shodné tradice místních 
církví zjistit a stanovit, které knihy jsou součástí Písma svatého, bylo
nevyhnutelné zabývati se problémem trojjediného Boha: Otce, Syna 
i Ducha svatého, což v zájmu jistoty spásy vedlo zase k úvahám o pod-
statě vykoupení, o bytosti lidské a veškerého stvoření, o prostředcích 
a metodách posvěcení, o životě věčném aj. Možno tvrdit, že není téměř
náboženského problému, kterým by se církev již v době všeobecných
sněmů svých nebyla zabývala. Nechybělo jí už v té době hlubokých my -
slitelů a plodných spisovatelů. Usnesení všeobecných sněmů byla prá-
vem uznávána za projev celocírkevního vědomí, neboť shromáždění
biskupové k nim dospívali po dlouhém podrobném šetření všech otázek
na základě Písma svatého i ústního podání, pokud se udržovalo ve všech
místních církvích a tedy v církvi celé. Církev uvědomila si potřebu
shrnout nejpodstatnější obsah víry v několik vět, čili ve vyznání; na 
východě velkého rozšíření dosáhlo vyznání víry sestavené Řehořem 
Divotvorcem, biskupem neocaesarejským, dále vyznání mučedníka 
Luciana a vyznání Basila Velikého, na západě pak tak zvané vyznání
apoštolské, jehož autor však není znám. Otázkou vyznání zabýval se též
I. a II. všeobecný sněm, které se usnesly na znění, jež podle těchto
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sněmů nazývá se nicejsko-cařihradským vyznáním čili symbolem víry,
kteréžto vyznání má ráz nejoficiálnější, neboť se ho užívá až dodnes při
veřejných službách Božích jak na východě, tak na západě. Kromě toho
bylo nutno stanovit i zásady církevního řádu a kázně, jakož i předpisy
bohoslužebné. Usnesení v posledních dvou oborech byla nazývána řec-
kým slovem „kánony“, tj. zákony, čili – jak ve slovanských církvích se
praví – „pravidla“; pro usnesení věroučného rázu bylo používáno řec-
kého slova „dogma“, tj. učení. (V západní církvi později i usnesení vě-
roučná byla nazývána „kánony“.)

Na všeobecné sněmy byly zvány všechny místní církve. Přišli-li na
sněm zástupci všech církví a byla-li usnesení jeho učiněna za všeobec-
ného souhlasu, byla splněna podmínka všeobecnosti toho sněmu 
a usnesení byla v tom případě uznávána všeobecně závaznými. Nezú-
častnila-li se kterákoli místní církev jednání sněmu, který byl svolán
jako všeobecný, byla jí usnesení jeho poslána za tím účelem, aby je vzala
na vědomí. Stalo-li se to, byl sněm považován za všeobecný. Pokud která
usnesení nebyla vzata na vědomí církví nebo církvemi, které se sněmu
nezúčastnily, nenabyla všeobecné platnosti, a bylo o jejich obsahu jed-
náno často na příštím sněmu. Bylo-li i to bezvýsledné, podržela usne-
sení ta jen platnost místní. Souhlas všech místních církví byl kriteriem
všeobecnosti sněmu. Bylo zásadou církve, že usnesení sněmů, zvláště
rázu všeobecného, mají-li platit jako závazná norma, musejí být uči-
něna nejen jednomyslně, ale i doprovázena souhlasem celé církve. Není
z doby, kdy církev byla ještě jednotná, ani jediného případu, že by se
bylo na sněmu, uznávaném jako všeobecný, o věroučné zásadě rozhodlo
prostě většinou hlasů a za odporu znatelné menšiny. Církev nepovažo-
vala se za oprávněnu doplňovat zjevení, jehož se jí dostalo od Krista,
anebo prohlašovat nová nějaká učení, která by nebyla už obsažena ve
zjevení Kristově, neb která by z tohoto zjevení, jak je zaznamenáno 
v Písmě svatém nebo zachováno v ústním podání, s nepochybnou lo-
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gickou nutností nevyvěrala. Biskupové na všeobecných sněmech shro-
máždění považovali se zákonné representanty svých okrsků, a funkce
jejich pozůstávala v tom, aby podávali svědectví, jak se věřící jejich
okrsků na určitou otázku dívají se stanoviska místního vědomí církev-
ního, a co k té neb oné otázce říká ústní podání, uplatňující se v jejich
okrscích. Biskupové byli tedy jednak svědky, kteří konstatovali, co oni
sami se svými obcemi přijali a vyznávají jako učení víry, jednak též 
i soudci, kteří svá svědectví vzájemně zkoumali, srovnávali, o jejich dů-
sledcích uvažovali a po tom zevrubném a svědomitém zkoumání pro-
hlašovali, zdali to určité učení je v církvi všeobecné a tedy závazné.
Odporovala-li znatelná část biskupů určitému názoru většiny, byla
otázka znovu a znovu přetřásána a činěny pokusy o takové vyjádření
myšlenky, aby odpovídalo vědomí veškeré církve. Nepodařilo-li se to,
byl návrh odsunut stranou. Všeobecnost toho kterého učení v určité
formulaci musela být nepochybná, mělo-li být prohlášeno sněmem jako
předmětem víry. Na každém všeobecném sněmu bylo hlavní otázkou,
zdali navrhovaná formulace jest ode všech členů, jakožto zástupců
všech místních církví přijímána. Jednání všeobecných sněmů bylo 
v celém rozsahu veřejné; svoboda slova i hlasování byla samozřejmou
věcí a nikdo nebyl zamítnut, kdo chtěl býti slyšen. Jestliže se čím pro-
jevovala všeobecnost čili katolicita křesťanstva, byly všeobecné sněmy
nejvyšším a nejoficiálnějším projevením této katolicity.

Ať si jednání všeobecných sněmů bylo nezřídka doprovázeno sebe -
vášnivějšími debatami, což při náboženských otázkách, zasahujících do
nejvnitřnějších hlubin života lidského, jest pochopitelno, byla usnesení
jejich, pokud běželo o sněmy uznané za všeobecné, vždy velmi objek-
tivní a po každé stránce věcná. Jakkoliv císařové jakožto nejpřednější
členové církve měli velký vliv, často chtěli být rozhodujícími činiteli 
i v teologických otázkách a vůli svou prosazovali i násilím, trvajícím
mnohdy celá desetiletí, přece církev institucí všeobecných sněmů, za-
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loženou na souhlasu všech místních církví, dovedla i proti císařům uhá-
jit toho, co prýštilo z její nejvnitřnější podstaty, jakožto živého duchov-
ního organizmu, jehož hlavou je Kristus. Třebas arianismus měl mocné
předbojovníky v císařích Konstanciovi (337–361) i Valentovi (364–378),
třebas byl nepřímo podporován Juliánem Odpadlíkem (361–363), takže
za jejich více než 40leté násilím nešetřící podpory vítězil na četných
místních sněmech: filipopolském (343), sirmijském I. (351), arelatském
(355), milánském (356), ankyrském (357), simijském II. (357), sirmij-
ském III. (358), a IV. (359), třebas byli odstraňováni i vynikající bisku-
pové, když nebyli ariány, jako na příklad Hosius Kordovský, Hilarius
Piktavijský (Poitirský) i Liberius Římský, přece jej církev přemohla.
Totéž se stalo i s monotheletismem, jakkoliv za ním stáli císaři Hera-
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Svatý Konstantin Veliký (272–337) vydal v roce 313 Edikt milánský, jímž ukončil 
pronásledování křesťanů a zaručil náboženskou svobodu všem obyvatelům říše.V roce
324 se rozhodl přesunout sídlo císařské vlády na východ do řeckého města Byzantion. 
Po Konstantinově smrti bylo město na jeho počest nazváno Konstantinopol.
(Pozůstatky z kolosu sochy v Kapitolském muzeu v Římě)
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klios (610–641) a nepřímo i Konstant II. (641–668), ba i patriarchové
cařihradský Sergios a římský Honorius. Tak bylo i s obrazoborectvím,
ačkoliv bylo násilně zaváděno císaři Lvem III. Izaurijským (717–741),
Konstantinem V. Kopronymem (741–775) a Lvem IV. Kozarem (775–780),
tedy po dobu více než 60 let, a ačkoli zvítězilo i na sněmu, který byl svo-
lán v r. 754 jako všeobecný, aniž však byl uznán jako takový, naopak
jest nazýván „pseudosynodou“ (lžisněmem).

Všeobecné sněmy nezastavily se ani před nejvyššími hodnostáři
církevními; patriarchové byli stejně souzeni, a byli-li shledáni vinnými,
odsuzováni jako jiní členové církve. Tyto sněmy byly po vzoru sněmu
apoštolů nejvyšší viditelnou instancí celé církve, odpovídaly ve své pod-
statě duchu křesťanství a mohly se stejnou důvěrou a vnitřní jistotou
činit svá usnesení, jako sněm apoštolů. Proto před autoritou všeobecných
sněmů skláněli se všichni, jimž běželo o věc Boží. Proti jednostranným
pokusům živlů nábožensky a mravně inferiorních , byť to byli i bisku-
pové, byla církev chráněna podmínkou účasti, případně souhlasu všech
místních církví, kterýmžto souhlasem právě se projevovala dobrá vůle,
láska a jednota v Kristu, takže v těchto předpokladech mohla s plnou
důvěrou býti spatřována záruka duchovní přítomnosti nejvyšší hlavy cír-
kve, Ježíše Krista, jakož i záruka účastenství sv. Ducha. A kdyby křesťané
byli stále setrvali při soustavě všeobecných sněmů církevních, jakožto
nejvyššího viditelného orgánu církevního, bylo by křesťanství při všech
lidských nedostatcích svých vyznavačů a při všech národních rozporech,
sociálních nesrovnalostech a politických změnách nejen zachovalo svou
církevní jednotu, ale bylo by i přineslo daleko větší plody, než se skutečně
stalo, neboť možnosti křesťanské víry jsou nekonečně větší než jejich
faktické dějinné úspěchy náboženské a mravní. Jestli se tak nestalo, bylo
to zaviněno nejvíce tím, že do církve se vloudily prestižní otázky a že
hlavně římský biskupský stolec neodolal pokušení světských a mocen-
ských tendencí, nesrovnatelných ani se slovy ani s duchem evangelia.
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6. Církevní obec v Římě

Římská církevní obec, založená ještě v době apoštolské, záhy vy-
nikala početností svého členstva, dobrou organizací a intensivní čin-
ností. Bylť Řím hlavním a zajisté i nejbohatším městem veleříše římské
s milionovým počtem obyvatelstva. Křesťanství nalezlo zde, jako všude
jinde, vyznavače napřed mezi chudinou, ale záhy přistupovali i lidé 
z vyšších společenských vrstev. Apoštol Pavel v listě k Filipským, po-
slaném z Říma asi ke konci r. 63, pozdravuje Filipenské jménem křes-
ťanů římských i těch, kteří jsou z domu císařova.48) Kolem r. 80 vniklo
křesťanství do bohatých patricijských rodin římských Aciliů, Flaviů 
a Pomponiů, které nejen darovaly pozemky ke zřízení pohřebišť pro
křesťany, ale církev podporovaly i velkými peněžitými dary. Toto pro-
nikání do všech vrstev nebylo zastaveno ani nejostřejším pronásledo-
váním.

Vládnouc velkými hmotnými prostředky hned v I., II. i III. století,
tedy ještě v dobách nejtěžších, mohla římská církev v čele se svým bis-
kupem zřizovat v soukromých domech bohoslužebné místnosti, pokud
nebyla v důsledku pronásledování nucena utíkat se do katakomb, mohla
vydržovati dostatečný počet duchovenstva, podporovat vdovy a sirotky
i pronásledované členy své, ba posílati nad to dary chudým a potřebným
církevním obcím nejen v Itálii, ale i na Balkáně a až v Asii. Tím nabý-
vala jak ona sama, tak i její biskupové velké vážnosti v celém křesťan-
ském světě, k čemuž přispívala i ta okolnost, že v Římě působili 
v začátcích křesťanství apoštolé Pavel a Petr.

154 C Í R K E V N Í O B E C V Ř Í M Ě

SvatiC&M_sazba  4/16/13  11:56 AM  Stránka 154



C Í R K E V N Í O B E C V Ř Í M Ě 155

O apoštolu Pavlovi dosvědčuje to samo Písmo svaté; o pobytu 
a působení jeho v Římě dočítáme se v knize Skutků apoštolů (hl. XXVIII);
také Pavlova epištola k Filipenským, jakož i druhá jeho epištola k Ti-
moteovi byly poslány z Říma. O působení apoštola Petra není v celém
Písmě svatém pražádné zmínky, a přímo překvapuje, že ani apoštol
Pavel se o něm v souvislosti s římskou církví vůbec nezmiňuje. Tak na-
příklad v epištole k Římanům, poslané v r. 58 nebo 59, v hl. XVI. po-
zdravuje velký počet římských křesťanů: Akvilu a Prisku, Epeneta,
Marii, Andronika, Junia, Ampliata, Urbana, Stachyse, Apelesa, Aristo-
bula, Herodiona, Narcise, Trifenu a Trifosu, Persidu, Rufa, Asynkrita,

Perspektiva staré baziliky sv. Petra v Římě v 9. století
Martin Ferrabosco, rytina, začátek 17. století
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Flegonta, Herma, Patroba, Filologa, Julii, Nerea, Olympa, ale apoštola
Petra ne, z čehož by bylo nutno usuzovat, nejen že v té době, tj. v r. 58–59
apoštol Petr v Římě nebyl, ale že tam ani před tím do té doby nepůsobil,
neboť apoštol Pavel nebyl by mohl nezmíniti se o práci, kterou by byl
Petr v Římě před rokem 59 vykonal, když se zmiňoval o pracovnících
jiných. Také v epištole k Filipenským, napsané v první polovině r. 64,
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Stará bazilika sv. Petra v Římě byla vysvěcena v roce 329. Po přesídlení papežů do 
Vatikánu kolem roku 500 se stavby kolem baziliky začaly rozrůstat. V roce 800 zde byl
korunován franský král Karel Veliký. V roce 1451 vydal papež Mikuláš V. dekret na 
výstavbu nového chrámu sv. Petra.
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ač vyřizuje Filipenským pozdravy bratří římských, nečiní sv. Pavel ani
nejmenší zmínky o apoštolu Petrovi, což by bylo lze vysvětlit jen tím,
že Petr nebyl v Římě ani v roce 64. Konečně ani ve své II. epištole k Ti-
moteovi, poslané z Říma v roce 67, tedy zcela krátce před jeho mučed-
nickou smrtí, kterou podstoupil ještě téhož roku v Římě, nezmiňuje se
o Petrovi taktéž ani slovem, což by mělo znamenat, že ani tehdy ještě
Petr v Římě nebyl.

Od apoštola Petra zachovaly se dvě epištoly, z nichž v první ke
konci (hl. V. 13) praví: „Pozdravuje vás církev, která jest v Babyloně“,
ve druhé pak bez udání místa, kde se nachází, sděluje, že jest si jist své
brzké smrti. Jedni vykladači Písma svatého tvrdí, že apoštol Petr působil
v Babyloně, že odsud psal obě své epištoly křesťanům národnosti židov-
ské usídleným v Malé Asii, a že v Babyloně zemřel, čímž by se vysvět-
lovala též tradice o jeho ukřižování hlavou dolů, neboť v Babyloně byl
trest ukřižování skutečně vykonán tímto způsobem. Jiní a zvláště ti,
jimž záleží na tom, aby Petr byl působil v Římě, tvrdí, že názvem „Ba-
bylon“ míněn jest Řím, a že tedy svatý Petr žil a apoštoloval v Římě,
tam napsal obě své epištoly a tamtéž současně s apoštolem Pavlem 
v r. 67 i zemřel. Jestliže je to pravda, zůstává nerozřešitelnou otázka,
proč ve Skutcích apoštolů, které obsahují mnoho zpráv o činnosti Pe-
trově v Jerusalemě, Samaří, Lyddě, Joppe, Cesarei a jinde, nečiní se ani
nejmenší zmínky o jeho činnosti v Římě, když při tom o práci Pavlově
v tomto městě se píše, kteroužto práci tam Pavel konal právě v té době,
kdy by svatý Petr tam byl měl být podle názoru těch, kdož tvrdí, že tam
byl. Stejně nerozluštitelnou záhadou zůstává naprosté mlčení epištol
Pavlových o pobytu Petrově v Římě. Zdá se být vyloučeno, že by tito dva
apoštolé, kdyby byli oba v téže době působili v Římě, nebyli o sobě vě-
děli, když křesťanů tehdy ještě bylo tam málo a tvořili jako jednu ro-
dinu. Stejně jest vyloučeno, že by apoštol Pavel z nevraživosti byl 
o Petrovi mlčel.
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Na druhé straně církevní spisovatel, římský kněz Gaius ke konci
II. století nazývá apoštola Petra a Pavla zakladateli římské církve, a cír-
kevní spisovatel Tertulián, který žil asi v letech 150–220, zaznamenal
ústní podání, že také apoštol Petr zemřel v Římě v r. 67. To bylo oběma
těmito muži zaznamenáno ovšem teprve asi 100–140 let po roku 67,
ale tradice se stále udržovala víc a víc nabývala konkrétního obsahu,
jak vychází najevo ze spisů římského kněze a později protipapeže Hyp-
polita (†235), z církevních dějin biskupa caesarejského Eusebia (†340)
i z knihy sv. Jeronýma (†420) „seznam církevních spisovatelů“. Ve století
V. bylo už považováno za nepochybný historický fakt, že sv. Petr v Římě
působil, zřídil tam církevní obec, jejímž byl prvním biskupem a v r. 67
současně se sv. Pavlem byl umučen ukřižováním hlavou dolů. Od V. sto-
letí byl v Římě ctěn neporušený řetěz, kterým byl prý Petr svázán, a od
VI. stol. byla ukazována i jeho biskupská stolice. Tradice, jejíž obsah
stává se teprve během staletí plnějším a konkrétnějším, jeví se být
ovšem podezřelou, ale nechceme tvrdit, že apoštol Petr nikdy v Římě
nebyl, třebas Písmo svaté by takový úsudek odůvodňovalo. Pravděpo-
dobně tam byl jen krátkou dobu před smrtí.49) V nejstarších seznamech
biskupů římských jest uváděn jako první z nich Linus a ne Petr.50)

Biskupu římskému, nazývanému později, jako jiní biskupové nej-
významnějších měst, „metropolitou“, pak „patriarchou“ a souběžně 
s biskupem alexandrijským též „papežem“,51) byli od prvého počátku
koordinováni všichni ostatní biskupové, později, jak už jsme uvedli,
zvláště biskup alexandrijský a antiochijský, od r. 381 i cařihradský, od
r. 451 též jerusalemský. Jeho pravomoc vztahovala se předně na město
Řím, pak se rozšířila na okolí Říma a ve III. stol. byl už metropolitou
nad celou střední a jižní Itálií. Současně podobně vzrůstal obvod bis-
kupů alexandrijského a antiochijského, neboť velikost a význam těchto
dvou církevních obcí byla podmíněna stejnými skutečnostmi. Byla to
města, která konkurovala s Římem velikostí, bohatstvím a též jako stře-
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diska kultury. Řím byl hlavním městem celé říše, Alexandrie hlavním
městem nejbohatší tehdy provincie Egypta, a Antiochie hlavním měs-
tem provincie Asie. Alexandrie mimo to vynikala zvláště školstvím, An-
tiochie obchodem. Význam těchto tří biskupských stolců byl koncem
III. století tak všeobecně uznáván, že hned první všeobecný sněm cír-
kevní (v r. 325) v pravidle VI. vzal jej na vědomí a vyslovil souhlas, aby
mimořádně veliké obvody těchto tří biskupů zůstaly i nadále v plat-
nosti.52) Je zajímavo, že toto usnesení nestaví se do žádné souvislosti 
s apoštolem Petrem. První místo biskupa římského bylo jen čestné: byl
prvním (primus) mezi rovnými, jeho tak zvaný primát znamenal jen
pořadí cti a ne vrchní pravomoc nade všemi biskupy a nade všemi křes-
ťany. Pravomoc metropolitní vykonával právě jenom na území, jejž jsme
uvedli, a jenž už samo zdálo se tak nepřiměřeně rozsáhlým, že první
všeobecný církevní sněm v zájmu zamezení eventuálních sporů a ne-
vraživosti považoval za nutno i pro budoucnost je jednak zaručit, jednak
snad i stabilizovat. Že pravomoc římského biskupa v té době nebyla
uznávána v jiných zemích mimo Itálii, lze dokázat četnými doklady.
Kvůli stručnosti poukazujeme jenom na některé, při nichž vystoupili
na scénu světci i od samé římské církve uznávaní.

Když v polovině II. století povstal spor o to, kdy mají být konány
svátky velikonoční, a když zvláště mezi církví římskou a antiochijskou
došlo v té věci ke značnému napětí, podnikl biskup smyrenský sv. Po-
lykarp, žák apoštola a evangelisty Jana, cestu do Říma, chtěje získat teh-
dejšího biskupa římského Aniceta (155–166) pro praxi antiochijskou,
která byla zavedena podle vzoru církve efezské, kde ji v život uvedl sám
apoštol Jan. Oba biskupové však setrvali při svých odlišných názorech
a rozešli se v dobrém.53)

Pozoruhodné jest, že Anicet při bohoslužbách dal Polykarpovi
přednost. Později biskup římský Viktor I. (189–199) chtěl k vůli datu
velikonoc přerušit církevní společenství s církví antiochijskou a žádal

160 C Í R K E V N Í O B E C V Ř Í M Ě

SvatiC&M_sazba  4/16/13  11:56 AM  Stránka 160



též jiné místní církve, aby se k tomuto jeho zamýšlenému počinu při-
družily. To však ony odmítly a zvláště biskup lyonský (lugdunský) sv. Ire -
nej pokáral Viktora a napomínal ho, aby k vůli takové nepodstatné věci
neporušoval mír v církvi.54)

Sv. Polykarp pak odpověděl Viktorovi, že se jeho hrozeb ne-
bojí.55) Hlava církve africké sv. Cyprián (248–258) přišel do těžkého
konfliktu s římským biskupem Štěpánem I. (254–257), v průběhu jehož
na kartaginském sněmu r. 256 velmi rozhodně odmítl pokus římského
biskupa o nabytí nadvlády nad církví africkou a úsilí jeho, aby byl uzná-
ván biskupem nad biskupy“.56) Nazval počínání Štěpánovo pyšným, ne-
věcným, plným rozporů, nezkušeným a nevhodným a vyslovil se: „My
nechceme nikoho vylučovat… a žádný z nás (tj. afrických biskupů) ne-
činí ze sebe biskupa nad biskupy, ani nebere na pomoc tyranské zastra-
šování, aby své kolegy donutil k podřízenosti.57) Současně caesarejský
biskup Firmilián (v Kapadocii) vytkl Štěpánovi, že si počíná jako blá-
zen, a biskup alexandrijský Dionysios domlouval v dopise Štěpánovi, že
se mu nedostává mírnosti.58) Z případů těchto vysvítá, že římský biskup
neměl pravomoci ani nad antiochijskou (smyrenská příslušela k ní též),
ani nad lyonskou, ani nad africkou církví, neboť jinak by se represen-
tanti těchto církví byli museli jinak zachovat, nýbrž že zde i při vyni-
kajícím čestném postavení římské stolice byla po stránce právní jen
koordinace mezi církví římskou a ostatními.
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7. Mocenský program biskupského stolce 
římského

Biskupové římští domáhali se na základě stále více zdůrazňované
a rozvíjející se tradice o sv. Petrovi a ve jménu tohoto apoštola už od
začátku III. století, aby byli považováni za hlavu veškerého křesťanstva.
(První římský biskup, který se odvolával na evangelium Matoušovo 
hl. XVI, v. 18, byl Kalist I. (217–222).)59) Zvláště začali tyto nároky zdů-
razňovat, když Konstantin Veliký po vydání Ediktu milánském daroval
biskupské stolici hlavního města císařský palác lateránský, basiliku 
a rozsáhlé pozemky v Itálii a na Sicílii, kteréhož příkladu následovali
také jeho nástupci a někteří římští patriciové. Tak stal se biskup římský
časem jedním z nejbohatších lidí celé říše. Vládl nesmírnými pozemky
nejen v Itálii a Sicílii, ale i v Galii, Dalmácii, na Korsice, v Sardinii 
a v Africe.60) Byl to případ ve veškeré církvi jedinečný, třebas i jiné bis-
kupské stolce zvláště na západě byly časem bohatě nadány. Žádný však
křesťanský biskup neměl tehdy tak velkolepého sídla, ani nevládl tako-
vými prostředky, jako biskup římský.

Ke zvýšení jeho významu a nároků přispěly však ještě jiné okol-
nosti. Především že císař Konstantin Veliký nebydlil v hlavním městě
Římě, poněvadž mu bylo nepříjemné viděti tam každého dne kolem
sebe budovy, vítězné oblouky a sochy, postavené pohanskými před-
chůdci, jakož i stýkati se s tamními patricii, kteří v té době většinou
zůstávali ještě pohany a vydání ediktu milánského mu zazlívali jako
zradu na dosavadním státním náboženství pohanském. Aby tomuto
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prostředí ušel, bydlil na začátku v Miláně a pak postavil na Zlatém rohu
v Bosporu, kde do té doby stálo malé řecké městečko Byzantion, nové
velké a nádherné sídelní město nazvané nový Řím, jemuž dal ráz úplně
křesťanský, zdržoval se většinou zde nebo v Nikodemii v Malé Asii.
Nový Řím byl brzy nazýván městem Konstantinovým (řecky Konstan-
tinopolis) a Slované, kteří později přišli na Balkán, říkali mu Carjgrad
(Cařihrad), t. j. císařské město. Tím byl ve starém Římě uvolněn prostor
pro římského biskupa, který se tam stal první osobou.

Před svou smrtí (337) rozdělil Konstantin říši mezi tři syny: nej-
starší Konstancius dostal největší část, Východ; západ pak obdrželi Kon-
stans a Konstantin, po jejichž smrti sjednotil celou říši ve svých rukou
Konstancius, který pak ještě 11 let byl samovládcem.

Po něm následoval jeho synovec Julián Odpadlík, který padl 
v bitvě r. 363. Nato byl vojskem povýšen na trůn generál Jovián, jehož
dynastie vymřela už v r. 392. Novou dynastii založil ve východní části
říše r. 378 opět vojevůdce Teodosij Veliký, který v r. 392 opět celou říši
sjednotil a v r. 395 ji rozdělil: východní část odevzdal staršímu synu Ar-
kadiovi a západní mladšímu Honoriovi. Východní část se časem úplně
pořečtila a nazývala se pak říší řeckořímskou, řeckobyzantskou, řeckou,
nebo byzantskou; pozůstávala z Balkánského poloostrova, Malé Asie,
Egypta, Lýbie a Pentapole, dokud mohamedáni, valíce se vpřed jako po-
vodeň, v letech 640-651 nedobyli Egypta, Lýbie i Pentapole a velké části
Malé Asie.

Říše řecko-byzantská stala se dědičkou klasické kultury řecké 
a měla slavné světské i bohoslovecké učence, spisovatele a umělce. Ca-
řihrad byl městem jemných společenských mravů. Princezny řecké,
které se provdaly mimo říši řeckou, přinesly do své nové vlasti vždy roz-
šíření duševního obzoru. Též někteří císařové zabývali se filosofií, teo-
logií i spisovatelstvím, a nescházeli mezi nimi ani dobří státníci. Přesto
to však říše ta trpěla nezadržitelně postupující změkčilostí, zženštilostí
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a stárnutím. Proti mladistvému elánu mohamedánů bránila se už jen
lepšími technickými zbraněmi a pomůckami (například velké moha-
medánské loďstvo, ohrožující Cařihrad, bylo zapáleno a zničeno tak
zvaným řeckým ohněm), ne však tělesnou zdatností. Teprve v r. 1453
padl i Cařihrad do rukou mohamedánských, čímž zanikla i sama říše.

Daleko kratší trvání měla říše západořímská. Císař Honorius
(395–423), syn Teodosia Velikého, sídlil nějakou dobu v Římě, ale 
poněvadž papežova moc mu byla nepohodlná, přestěhoval se do Ra-
veny, zanechav v Římě jen velitele posádky. Již za jeho nástupce Valen-
tiána III. (425–455) ztrácela říše jednu zemi za druhou ve prospěch
germánských kmenů, které ji stále ohrožovaly. V letech 408-412 vpadli
do Itálie Gótové, kteří pak přešli jižní Galií do Španělska a založili tam
vlastní stát, čímž ztratila západořímská říše celý poloostrov pyrenejský;
severní Afriku obsadili a drželi Vandalové; v jihovýchodní Galii vzniklo
království Burgunské; po obou březích Rýna zřídili svůj stát Frankové;
Britanii ovládli Anglové a Sasové; na horním Dunaji zařídili se Alema-
nové a v Panonii Ostrogotové. V r. 472 z celé západní říše římské zůstala
jen troska, t. j. Itálie, ale i té zmocnil se r. 476 vůdce germánských bo-
jovníků Odoakar, který téhož roku vtrhl dokonce do Říma a dal se od
tehdejšího císaře Nepota a od římského senátu jmenovat patriciem.
Když tento ubohý císař byl r. 480 zabit a na jeho místo měl nastoupit
mladistvý princ Romulus, nepřipustilo toho vojsko Odoakarovo, nýbrž
prohlásilo svého vůdce králem italským. Tím zaniklo západní císařství
římské. Poměry tím nebyly však ještě ustáleny, neboť v r. 489 byl Odo -
akar poražen ostrogotským králem Teodorichem, který se usídlil v Ra-
venně a vládl fakticky nad celou Itálií. Formálně uznával za vrchního
pána ještě císaře cařihradského. Když Teodorich v r. 526 zemřel, nastou -
pil v Cařihradě následujícího roku na trůn císař Justinián I. (527–565),
který se zabýval plánem obnovit zase západořímské císařství. Jeho vo-
jevůdce Belisar v r. 533 porazil a úplně potřel Vandaly v Africe, která
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pak byla připojena k východořímské říši. V r. 535 vtrhl Belisar do Itálie
a po dvacetileté válce r. 555 zničil vojsko ostrogotské. Itálie spojena pak
jako provincie taktéž s říší východořímskou a byla spravována císař-
ským místodržitelem, čili exarchou, který sídlil v Ravenně. Tento exar-
chát trval však jen dvě stě let, neboť mezitím (v r. 569) vtrhli od severu
do Itálie Longobardové a provolavše svého vůdce Albiona italským krá-
lem, zmocnili se celé severní Itálie vyjma Benátek. Pozdější jejich král
Aistulf dobyl roku 751 Ravennu a připojil celou střední Itálii, tedy 
i exarchát ke své říši, proti čemuž cařihradští císařové nemohli ničeho
podniknout, neboť byli nuceni všemi silami bránit se proti široce zalo-
ženým a fanatickým útokům mohamedánských Arabů.

Všechny tyto politické změny v Itálii a západní Evropě papežům
jen prospěly.

Rozklad západořímské říše a vznik nových států, jejichž nositeli
byli mladí nevzdělaní národové, kteří pro antickou osvětu a civilisaci
neměli dosti smyslu, byl provázen úpadkem veškeré vzdělanosti. Řím,
třebas ho bylo též několikrát dobyto, byl přece ušetřen alespoň nejhor-
šího pustošení, čímž stal se světlou oasou ve všeobecné spoušti, a když
mladí národové, zakotvivší trvale v západní a střední Evropě, začali si
všímat i věcí vyšších, než bylo válčení, stal se pro ně v uměních i vědách
vzorem Řím, a v římském biskupu, který tam byl jedinečnou rozhodu-
jící osobností, našli nejen svého náboženského vychovatele, ale i rádce
politického. Doba ta byla pro římské biskupy školou diplomatického
umění. Zasahujíce svou ať vyžádanou nebo nevyžádanou radou a též ji-
nými způsoby hned zde hned tam, měli stále na mysli zvýšení své moci,
svého vlivu i prestiže. Ve velké tísni západořímské říše, kdy i samo
město Řím ocitlo se nejednou v nebezpečí, že bude zničeno nebo vy-
pleněno, osvědčily se zásahy papežů, neboť na „barbarské vetřelce“,
kteří ostatně z části byli už také křesťany, působil mocně zjev biskupa
římského, když jim okázalým způsobem ne se zbraněmi, nýbrž s křížem
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přišel naproti, prose o slitování. To se stalo za vpádu Gotů do Říma
(410), za vpádu hunského krále Atily (452), jakož i za vpádu Vandalů
(455). Zákroky papežů byly doprovázeny pokaždé úspěchem; kde nesta -
čilo jejich vystoupení jako duchovních hodnostářů, tam pomohly peně -
žité dary. Zvláště svízelná byla situace mladého císaře Valentiniána III.,
jenž chtěje si zajistit pomoc papežovu vydal r. 445 dekret, kterým na
celém území, jejž ještě ovládal, zakázal jakýkoliv odpor proti římskému
biskupu a pohrozil, že každý takový odpor bude trestán stejně jako
odpor proti samé osobě císařově. Tímto dekretem byly snahy papežů
ze strany státní moci znamenitě posíleny.

Poznamenali jsme již, že římský biskup Štěpán I. (254–257) užíval
titul „biskup biskupů“ (episkopus episcoporum), což mu jeho současník
svatý Cyprián vytýkal. Tohoto titulu a ještě jiných používali však římští
biskupové už na rozhraní století II. a III., jak vysvítá ze spisu církevního
spisovatele Tertuliána (150–220) o „stydlivosti“ (de pudicitia), který 
v něm ironicky konstatuje, že biskup římský nazývá se „biskup biskupů“
i „nejvyšší velekněz“)61) (pontifex maximus), kteréhož titulu používali
původně pohanští velekněží římští a pak, ovšem ještě v době pohanské,
sami císařové římští, když soustředili veškerou moc ve svých rukou. Po-
slední císař, který užíval tohoto titulu, byl Konstantin Veliký. Ve století
V. začali si biskupové římští už dávati titul také „náměstků Kristových“
(vicarius Christi). Také názvu „apoštolská stolice“ začali počínajíce Da-
masem (366–384) užívat ve smyslu výlučném,62) jako by jen římskému
stolci příslušel. Apoštolskými stolicemi byly nazývány od začátku bis-
kupské stolce v těch městech, ve kterých sami apoštolé (v širším smyslu
slova, tedy i evangelisté a učedníci Páně) založili církevní obec, jako na
př. v Antiochii, Efesu, Soluni, Korintě, Filipách, Alexandrii a jiných měs-
tech na východě. V západní části říše římské byla jedině římská církevní
obec považována určitě za apoštolskou, což také přispělo k velikému
vzrůstu autority římského stolce biskupského na západě.
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Byla to však původně autorita morální, ne právní, a též západní
místní církve byly si vědomy své právní samostatnosti a souřadnosti se
stolcem římským. Proto úsilí biskupů římských prosadit svou pravomoc
ve formě nejvyšší jurisdikce, odpovídající titulu „biskup biskupů“, „ná-
městek Kristův“ a „nejvyšší velekněz“, naráželo ovšem na odpor. Tak
když papež Zosimus (417–418) snažil se rozšířit svou pravomoc na cír-
kev galikánskou (ve Francii), jmenovav biskupa Patrokla z Arelatu svým
„apoštolským vikářem pro Galii“, odmítla to galikánská církev jedno-
myslně.63) Teprve po smrti svatého Hilaria, biskupa arelatského († 449),
který vší silou vzpíral se nárokům papežským, pokořila se tato církev
papeži Lvu I. (440–461) a smířila se s jmenováním papežského vikáře
pro Galii.64) Také církev africká postavila se proti papeži Zosimovi i jeho
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nástupci Bonifácovi I. (418–422), kteří se pokusili podmanit si ji. Tento
pokus stal se zajímavým tím, že bylo při něm se strany uvedených pa-
pežů použito důvodů nepravdivých, které ohraničily se podvodem. Po-
slové římské stolice odvolávali se v Kartagu na usnesení prvního
všeobecného sněmu církevního (nicejského) a přinesli s sebou sbírku
jeho pravidel. Církev kartagenská měla však taktéž sbírku pravidel to-
hoto sněmu, a přirovnáním obou sbírek vyšlo najevo, že římská sbírka
obsahovala sice všechna pravidla toho sněmu, obsažená též ve sbír-
ce kartagenské, ale mimo to ještě řadu jiných pravidel, kterých ve sbírce
kartagenské nebylo. A právě na tato další pravidla, v nichž se mluvilo
o vrchní soudní jurisdikci římského biskupa, odvolávali se poslové pa-
pežští. Aby bylo zjednáno jasno, vypravila kartagenská církev poselstvo

168 M O C E N S K Ý P R O G R A M B I S K U P S K É H O S T O L C E Ř Í M S K É H O

Bazilika Santa Maria Maggiore v Římě ve které r. 868 papež Hadrián II. schválil 
konání slovanské bohoslužby a položil staroslověnské bohoslužebné knihy na oltář 
baziliky. Piranesi, Giovanni Battista (1720–1778): Bazilika Sv. Maria Maggiore

SvatiC&M_sazba  4/16/13  11:56 AM  Stránka 168



k církvím cařihradské, alexandrijské a antiochijské za účelem zjištění,
zda pravidla, na nichž budovali poslové římští, jsou skutečně pravidly
nicejskými. Nic takového však nebylo nalezeno ve sbírkách jmenova-
ných tří církví. Proto kartagenská církev odmítla požadavky římské 
a napsala Bonifáci I. list, v němž ho upozorňuje, aby neupadal do
hrdosti Zosimovy a aby příště se odvolával jen na to, co se nachází ve
skutečných pravidlech všeobecného sněmu. Když pak i nástupce Boni-
fácův papež Celestin I. (422–432) chtěl právně zasahovat do správy cír-
kve kartagenské, byl v Kartagu r. 424 konán sněm církve této, který po
jednomyslném usnesení poslal Celestinu I. list, aby nezaváděl do Boží
církve hrdost a nemíchal se do správy církve africké. Zasluhuje pozor-
nosti, že duší tehdejších místních sněmů africké církve byl blažený 
Augustin, biskup hipponský, jeden z nejslavnějších spisovatelů církev-
ních. Africká církev, třebas Vandaly velmi zeslabená, bránila se vytrvale
proti nárokům římských biskupů a ještě v roce 550 přerušila dokonce
církevní společenství s papežem Vigiliem (538–555). Na konec však
přece za papeže Řehoře I. Velikého (590–604) římskému stolci se pod -
řídila65) Španělskou církev dostal pod svou vrchní jurisdikci papež 
Hormisdas (514–523), jmenovav pro ni svého vikáře. Totéž se stalo 
i s církví ilyrskou (sirmijskou). A tak úsilí papežů, nesené vytrvale myš-
lenkou vrchní pravomoci nad veškerou církví, dosahovalo čas od času
nových a nových úspěchů. Koncem VI. stol. byla jejich pravomoc uzná-
vána už v celé Itálii, ve Francii (Galii), v severní Africe i ve Španělsku.
Také myšlenka dovolávati se státní moci proti jinak smýšlejícím vzala
počátek od římského biskupa Lva I. Velikého, který v r. 445 přiměl cí-
saře Valentiniána III. k vydání dekretu, jímž byla manichejcům odňata
práva občanská. Po jeho příkladu na pomoc světskou apeloval později
papež Hormisdas a Pelagius I. (555–561).66)
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8. Římská stolice a všeobecné sněmy církevní

Tu je třeba poukázat na stanovisko římského stolce ke všeobecným
sněmům církevním, přičemž ovšem není možno zabývat se blíže jejich
programy a jednáním.

Pro subtilní otázky teologické a věroučné nebylo v duchovenstvu
římském a ani mezi biskupy římskými až do druhé poloviny III. stol.
zvláštního smyslu. Pozornost jejich se soustřeďovala na organizaci církve
a právní otázky. Také v ariánském nebezpečí, jež zaměstnávalo církev
více než půl století, choval se římský stolec dlouho positivně.67) Ani 
z doby Silvestra I (314–335) nepochází žádný závažný dokument rázu
věroučného. Tento papež poslal pouze svého zástupce na první vše obecný
sněm církevní (325), svolaný císařem Konstantinem Velikým do města
Niceje, neuznav za vhodné být osobním účastníkem tak velké události,
jakou byl první všeobecný sněm veškeré církve křesťanské, která tehdy
byla otřásána úspěchy Ariovými. Tento jeho postoj byl projevem velkého
sebevědomí, které už ve III. stol. bylo u římských biskupů tradiční a za
Silvestra zvýšilo se znamenitě ještě v důsledku přesídlení do císařského
paláce a nabytí nesmírného pozemkového majetku. Aby císař nebyl do-
tčen nepřítomností jeho, zvolil Silvestr svým zástupcem biskupa Hosia
z Kordovy, který byl miláčkem císařovým. Přijati rozhodnutí sněmovní
jako zákon bylo pro Silvestra ovšem samozřejmou věcí, zvláště když císař
prohlásil, že všecka usnesení tohoto sněmu musejí býti uznána ode
všech, a když mimo to sněm svým VI. pravidlem potvrdil práva řím-
ského biskupa stejně, jako i alexandrijského a antiochijského.
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Ikona, zobrazující svaté otce, kteří drží v rukou Nicejské vyznání víry, vyznávající božství
Ježíše Krista, které bylo přijaté na 1. nicejském sněmu v roce 325.
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Teologické a věroučné boje odehrávaly se v té době téměř výlučně
na východě a částečně v Africe. Proto též všeobecné sněmy v době, kdy
církev byla ještě jednotná, byly konány vesměs na východě. Příklad Sil-
vestrův působil i na jeho nástupce: žádný z nich nezúčastnil se všeo-
becných sněmů osobně a učinili z toho zásadu, jak vysvítá ze slov
papeže Lva I. Velikého, který byv císařem Theodosiem II. pozván, aby
se osobně zúčastnil sněmu svolaného r. 449 do Efesu, odpověděl, že

Na ikoně je vyobrazena Nicea, město v Anatolii v dnešním Turecku, založené kolem roku
310 př. n. l., které ztratilo na významu po pádu Konstantinopole v roce 1453.
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osobní přítomnost biskupů římských na všeobecných sněmech není
zvykem. Mělo to svůj účel. Bylo zásadou pohlavárům nejen římské, ale
i jiných místních církví, pokud se všeobecného sněmu nezúčastnili, po-
sílat oficielně usnesení sněmovní. Poněvadž to u římské církve bylo na-
pořád, měli římští papežové záminku, vyvozovat z toho v pozdějších
stoletích, že mají právo potvrzovat usnesení všeobecných sněmů, a že
tedy jejich autorita jakožto římských biskupů jest vyšší, než autorita
všeobecných sněmů.

Na druhém sněmu všeobecném, svolaném r. 381 císařem Theodo-
siem I. Velikým do Cařihradu, nebyl přítomen vůbec žádný biskup ze

1. svatý všeobecný sněm v Niceji (r. 325)
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západu, poněvadž v té době vláda tohoto císaře vztahovala se ještě
pouze na východní část říše a ne též na západní, kde vládl císař Gracián
z dynastie Joviánovy. Usnesení sněmu, mezi nimiž bylo i doplnění 
vyznání víry sněmu nicejského (nazývané do té doby nicejsko-cařihrad-
ským), byla poslána Theodosiem Velikým císaři Graciánovi a předsed-
nictvem sněmu místním církvím na západě, tj. římské, ilyrské a gali-
kánské, které všechny je přijaly za svá.

Římská církev na místním sněmu, konaném v r. 382 za předsed-
nictví biskupa Damase, přijala věroučná usnesení, ignorovala však cír-
kevně-právní pravidla. Sněm se usnesl totiž v pravidle III. na tom, že
biskup cařihradský, jakožto biskup Nového Říma, tj. nového hlavního
města říše, které bylo Konstantinem Velikým v r. 330 vybudováno 

2. svatý všeobecný sněm v Konstantinopoli (r. 381)
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a v době prvního všeobecného sněmu ještě neexistovalo, se přičleňuje 
k prvním čelným biskupům celé církve, t. j. k římskému, alexandrij-
skému a antiochijskému a v pořadí cti má zaujímati místo druhé, taktéž
římský biskup zůstává prvním, alexandrijský pak posunuje se na třetí 
a antiochijský na čtvrté místo.68) Tito dva přijali rozhodnutí sněmu,
neboť uznávali, že Cařihrad znamená více než jejich sídelní města, ale
římský biskup Damasus I., ač se ho ta věc nijak netýkala, jelikož jemu
bylo první místo vyhrazeno, nesouhlasil, poněvadž v Římě si byli vytvo-
řili svou teorii o pořadí biskupském. Podle této teorie nezáviselo pořadí
biskupů na politickém významu města, v němž sídlili, nýbrž na poměru
toho města k apoštolu Petrovi. Jelikož apoštol Petr podle tvrzení řím-
ských činitelů založil církevní obec římskou a antiochijskou, evangelista
Marek pak z jeho rozkazu církev alexandrijskou, obstály v očích těchto
činitelů jen Řím, Alexandrie a Antiochie; Řím na prvním místě, protože
tam apoštol Petr mučednickou smrtí zemřel a je tam pochován. Proč
však Alexandrie byla uváděna vždy na druhém místě před Antiochií, ač-
koliv její církevní obec byla založena ne Petrem, nýbrž z jeho rozkazu
Markem, kdežto v Antiochii působil Petr osobně, zůstává podle této teo-
rie záhadou. Stejně nechává tato teorie bez objasnění otázku, proč církev
jerusalemská neměla přednost přede všemi jinými, když apoštol Petr 
na založení jerusalemské církevní obce měl rozhodně větší účast, než na
založení obce antiochijské, která existovala a kvetla už před tím, než tam
Petr přišel, ano i římské, a když Jerusalem byl kolébkou veškeré církve
a nad to dějištěm působení samotného Spasitele. Řím držel se této ne-
logické teorie tak tvrdošíjně, poněvadž západořímské císařství se rozpa-
dávalo, v důsledku čehož mohly se poměry vyvinouti tak, že by Řím
svého politického významu pozbyl a na první místo dostal se Cařihrad,
jako hlavní město říše, která dlouho ještě byla mocná, takže by cařihrad-
ský patriarcha časem mohl římského zastínit a postoupit na místo první.
Proto římští biskupové nechtěli přiznat zásady, že pro čestné pořadí bis-
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kupských stolců je rozhodující politický význam jejich sídel, ačkoliv sami
dostali se na první místo jedině na základě této věčné, objektivní a při-
rozené zásady. Římská církev přičítala usnesení druhého všeobecného
sněmu o zařazení cařihradského biskupského stolce do počtu předních
stolců, a to na druhé místo, pýše a ctižádostivosti biskupů cařihradských.
Zapomínalo se v Římě, že sám druhý všeobecný sněm po volbě prove-
dené duchovenstvem i lidem cařihradským potvrdil v hodnosti cařihrad-
ského patriarchy Řehoře Nazianského, muže svatého a skromného, jehož
i římská církev ctí jako světce, a nepřihlíželo se římskými činiteli ani 
k tomu, že by bylo velkou anomálií, kdyby biskup hlavního města říše
navždy měl zůstati za biskupy jinými.

Třetího sněmu všeobecného, konaného v r. 431 v Efesu, zúčastnila
se římská církev třemi delegáty papeže Celestina I. (422–433), biskupy

3. svatý všeobecný sněm v Efezu (r. 431)
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Arkadiem a Prokejektem a knězem Filipem. Běželo na tomto sněmu 
o teologické názory patriarchy cařihradského Nestoria, které vedly 
k důsledku, že Panna Maria smí býti nazývána jen Kristorodicí a ne Bo-
horodicí. Proti němu vystoupil patriarcha alexandrijský Cyril, který po-
slal bratrské napomenutí Nestoriovi samému, a když to nevedlo k cíli,
upozornil na věc obšírnými listy patriarchy římského a antiochijského,
aby k ní zaujali stanovisko a přičinili se o nápravu.69) Zajímavé je, že
papež Celestin I. nevěděl si rady, co má učinit. V Římě v té době nebylo
žádné zvláštní teologické školy ani vynikajících teologů, kteří by byli
schopni vyznat se v dopise sv. Cyrila a pochopit, oč vlastně běží. Na 
sv. Augustina, biskupa hipponského v africké církvi, který byl věhlas-
ným theologem, nebylo lze se obrátit, poněvadž tam řádili Vandalové
a právě obléhali město Hippo. Proto požádal Celestin I. o teologické 
objasnění učeného mnicha Kassiana z Marseille,70)který napsal k věci
obšírné pojednání. Na žádost Nestoria samého svolal císař Theodo-
sios II. do Efesu všeobecný sněm, který Nestoriovo učení zavrhl. Nesto-
rios byl sesazen, podřídil se a byv od císaře poslán do vyhnanství do
Egypta, žil tam v klidu až do své smrti. Mezi usnesení tohoto sněmu je
také to, že v VII. pravidle pod nejtěžšími tresty církevními byla zaká-
zána jakákoliv změna nicejsko-cařihradského vyznání víry. Římská cír-
kev přijala usnesení sněmovní v celém rozsahu.

Čtvrtý všeobecný sněm, svolaný císařem Marciánem r. 451 do Chal-
cedonu, zabýval se učením cařihradského archimandrity Eutycha, který
tvrdil, že v Kristu lidská přirozenost byla zbožštěna a v božské úplně za-
nikla. Patriarcha cařihradský Flavián (447–449) po poradě s biskupy,
kteří právě se nacházeli v Cařihradě, a za souhlasu antiochijského patri-
archy, a za souhlasu antiochijského patriarchy Domna ho sesadil. Ale Eu-
tych obrátil se na ostatní dva patriarchy římského Lva I. Velikého
(440–461) a alexandrijského Dioskora. Lev I. napsal Flaviánovi dlouhé
dogmatické jednání (je to první veliký a samostatný dogmatický projev
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se strany římských biskupů), v němž učení Eutychovo také zamítl. Sám
Lev I. však v dopise na galikánské biskupy se vyjádři, že pojednání jeho,
aby se mohlo státi pravidlem víry, muselo by být napřed potvrzeno os-
tatními biskupy.71)Všeobecný sněm, probíraje zevrubně celou otázku, za-
býval se též pojednáním papežovým, proti němuž zvláště biskupové ilyrští
a palestinští měli námitky; po dlouho trvající rozpravě sněm schválil 

4. svatý všeobecný sněm v Chalcedonu (r. 451)
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a potvrdil toto pojednání jako správné. Na sněmu tomto byli přítomni
také zástupci Lva I. biskup Paschasius, biskup Lucencius a kněží Bonifác
a Basil. Vedle otázek věroučných jednal sněm též o některých církevně
právních věcech. Poněvadž římská církev pře 70 lety ignorovala usnesení
druhého všeobecného sněmu (pravidlo III.) o zařazení cařihradského bis-
kupa mezi patriarchy, byla tato věc dána znova i na pořad čtvrtého sněmu.
Zástupci papežovi se úmyslně nezúčastnili zasedání, na němž to mělo
býti projednáváno. Usneseno bylo (v pravidle XXVIII.), že se obnovuje
rozhodnutí sněmu druhého v plném rozsahu. Když v následujícím zase-
dání byl o tom čten zápis, zástupci římští protestovali formálně proti to-
muto usnesení, dobře vědouce, že se tím na věci nezmění ničeho. Papež
Lev I. přijal všechna rozhodnutí sněmu, avšak proti XXVIII. pravidle pro-
testoval, jako své doby papež Damasus I. proti III. pravidlu druhého
sněmu. Zajímavo je však, že křižáci táhnoucí na východ, aby osvobodili
Svatou zemi od vlády mohamedánů, oblehli též Cařihrad a dobyvše ho
zřídili tam svou vládu, zrušili řecký patriarchát a místo něho zřídili pa-
triarchát latinský, který násilím udrželi plných 57 let (1204–1261), římští
papežové přiznali pro tohoto latinského patriarchu pravoplatnost XXVIII.
pravidla chalcedonského sněmu.72)

Pátý všeobecný sněm,  svolaný v r. 553 císařem Justiniánem I.
(527–565) do Cařihradu, zabýval se otázkou tak zvaných tří kapitol,
t. j. teologických spisů Theodorita Kyperského proti sv. Cyrilovi Ale-
xandrijskému, dopisu Ivy Edesského, poslaného perskému biskupu Ma-
risovi a taktéž namířeného proti Cyrilu Alexandrijskému a nepřímo pro
i proti čtvrtému všeobecnému sněmu, a spisů Teodora Mopsuetského
téhož směru. Bylo to v době, kdy po vítězstvích Belisarových nad Ostro -
góty bylo už jisto, že Itálie bude připojena k říši byzantské a že tedy 
i papež římský bude opět poddaným říše řecké. Císař Justinián I. zabý-
val se sám studiem bohosloví a vydal po poradě s některými biskupy,
zvláště s Teodorem Askidou, arcibiskupem v Cesarei Kapadocijské, 
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v r. 544 dekret, kterým uvedené tři kapitoly odsoudil. Byl to vlastně jen
logický důsledek čtvrtého sněmu všeobecného, neboť autoři tří kapitol
byli už dávno mrtvi a jednalo se jen o to, aby bylo odstraněno opome-
nutí, které by v budoucnosti bylo mohlo vyvolati nové teologické boje.
Dekret císařův byl na východě přijat všeobecně. Na západě narazil 
na odpor. Proto císař pozval do Cařihradu římského papeže Vigilia
(538–555), aby s ním o věci pojednal. Vigilius zdržel se v Cařihradě 
a vůbec na východě celých 8 let (547–555), během kteréžto doby ho za-
stupovali v Římě napřed kněz Mareas a jáhen Pelagius a od r. 554 kněz
Aplikát a jáhen Štěpán. Po příchodu do Cařihradu vydal papež r. 548 
v souhlasu s císařem prohlášení, že tři kapitoly odsuzuje. Když proto
na západě, kde obsah tří kapitol dobře neznali, vzniklo rozhořčení, po-
žádal Vigilius císaře, aby mu prohlášení vrátil a aby svolal všeobecný
sněm. Obdržev od císaře zpět své prohlášení, Vigilius, aby uklidnil po-
bouření, jež proti sobě vyvolal na západě, prohlásil, že vylučuje z církve
každého, kdo tři kapitoly odsoudí, a věda, že císař takový záskok nene-
chá bez odvety, chystal se k útěku z Cařihradu. K tomu však už neměl
dosti času, i uchýlil se spěšně do jednoho chrámu cařihradského, spo-
léhaje na útočištní právo chrámové. Ale přišli si pro něho císařští úřed-
níci, ujišťujíce, že se pro svou osobu nemá čeho bát, půjde-li s nimi.
Nevěřil jejich ujištění a prohlásiv, že se z chrámu nehne, chytil se oběma
rukama sv. prestolu. Oni tím pobouřeni snažili se ho odtrhnout od pre-
stolu, který zapraskal, byl poškozen, oddělil se od podlahy a tím byl
znesvěcen. Úředníci se zalekli a odešli. Když přišli druzí a přísežně pro-
hlásili, že se Vigiliovi nic nestane, dal si říct a odešel do svého bytu.
Brzy nato však v posledních dnech r. 551 uprchl na druhý břeh Bosporu
do Chalcedonu a vrátil se teprve následujícího roku do Cařihradu, vy-
čkávaje, až se sejde všeobecný sněm, který zatím byl císařem svolán.
Sněmu samého však, ač byl zvláštní deputací pozván, se nezúčastnil
pod různými záminkami, ve skutečnosti však z toho důvodu, že ze zá-
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padu přišlo jen třináct biskupů, a on jednak se styděl býti v čele jen tak
malého počtu biskupů svého patriarchátu na sněmu, jednak se bál dů-
sledků své účasti na sněmu, až se vrátí do Říma. Odmítnuv přistoupit
na usnesení sněmu, byl císařem poslán do vyhnanství, odkudž po 6 mě-
sících napsal císaři projev, že po zralé úvaze odsuzuje tři kapitoly. Pa-
triarchu cařihradskému Eutychovi pak současně dopsal, že si uvědomil,
jak dosud bohužel byl (tj. Vigilius) nástrojem satana, který pracuje 
o převrat v církvi, v důsledku čehož dostal se do rozporu se svými ko-
legy, biskupy, shromážděnými na pátém všeobecném sněmu; nyní však,
byv od Boha osvícen, podrobuje se usnesení sněmovním.73) Vraceje se
do Říma onemocněl a zemřel v Syrakusách. Jeho nástupce Pelagius I.
(555–561) prohlásil, že přijímá usnesení pátého všeobecného sněmu.
Způsobil si tím však značné obtíže, neboť byl podezříván na západě ze
zrady víry, a byl nucen ve chrámě sv. Petra drže v rukou evangelium 
a kříž s kazatelny učinit přísežné prohlášení, že podezření proti němu
pronášená jsou křivá a neopodstatněná. Boje o tři kapitoly, o spisy, je-
jichž nesprávnost byla každému na výši stojícímu teologu jasná, byly
zaviněny nedostatečnou teologickou úrovní na západě a neznalostí věci.
To platí též o papeži Vigiliovi, který nad to byl veden důvody osobními,
když tutéž věc napřed zamítl, pak schválil a na konec opět zamítl.

Šestý všeobecný sněm byl v roce 680 svolán císařem Konstantinem
IV. Pogonatem (668–685) opět do Cařihradu. V té době velká část Malé
Asie a celý Egypt byly už od říše odtrženy a nalézaly se pod vládou mo-
hamedánskou, ale přes to sněmu se zúčastnili patriarchové alexandrij-
ský, antiochijský i jerusalemský. Od posledního všeobecného sněmu
uplynulo 127 let, ve kteréžto době vznikl další kristologický problém,
jejž jedna část řešila v ten smysl, že v Kristu, jako Bohočlověku, mizí
lidská vůle. Názor tento, hájený zvláště biskupem Teodorem Faranským,
v důsledcích svých protivil se usnesení čtvrtého všeobecného sněmu 
o božské i lidské přirozenosti Kristově. Přes to však měl přívržence 
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i mezi patriarchy; smýšlel tak, tj. monotheletský patriarcha cařihradský
Sergios (610–638) i jeho nástupce Pyrrhos (638–641), dále papež řím-
ský Honorius I. (625–638) i alexandrijský Kyros. Boje o tuto otázku
byly vedeny i po smrti těchto patriarchů, ba stávaly se čím dále nebez-
pečnějšími, a nezbylo než svolati všeobecný sněm. Římský papež Agato
(678-681) obdržev od císaře pozvání, které bylo ještě adresováno jeho
předchůdci Donovi (676–678), svolal místní synodu do Říma, která 
v březnu 680 se vyslovila proti monotheletismu, načež jak papež, tak
synoda poslali císaři věroučné projevy, které vzali s sebou zástupci, je-
doucí na všeobecný sněm. Byli to biskupi Abundancius z Paterna, Jan
z Porta a Jan z Reggia, jakož i kněží Teodor a Jiří, jáhen Jan a podjáhen
Konstantin. Papež ve svém listě praví, že „posílá do Cařihradu své vy-
slance z poslušnosti k císařskému rozkazu, nespoléhaje na jejich vědo-
mosti. Vždyť u lidí, kteří žijí mezi barbary a prací rukou svých si musejí
vydělávati chléb, nemožno hledati důkladných znalostí Písem svatých;
věří prostě tomu, co ustanovili za pravidlo víry jejich předchůdcové 
a pět všeobecných sněmů“. Synoda římská pak píše, že není možno 
u nich, tj. na západě, najít nikoho, kdo by stál na výši světského vzdě-
lání, protože země jest neustálou válečnou kořistí a po zničení církev-
ního majetku musejí si biskupové i kněží vydobývat živobytí prací
rukou svých.74) Všeobecný sněm se usnesl zavrhnout monotheletismus
i jeho přívržence, mezi nimiž také ty z mrtvých, kteří zaujímali vysoké
postavení v církvi a tím ji uváděli v nebezpečí, jako patriarchové caři-
hradští Sergios a Pyrrhos, alexandrijský Kyros a římský Honorius. 
V Římě nikdo neprotestoval proti odsouzení Honoriovu. Nástupce Aga-
tův Lev II. (682–683) přijal usnesení sněmu za své a psal císaři, že je
dá přeložit do latiny a pošle k podpisu biskupům západním.75)

Sedmý všeobecný sněm svolala v r. 787 do Niceje jménem neplno-
letého císaře Konstantina VI. Porfyrogeneta císařovna Irena k vůli
sporu, jsou-li v křesťanství přípustné obrazy náboženské a mají-li býti
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ctěny neb ne. Zdá se být divným, že k vůli takové otázce byl svolán všeo-
becný sněm; ze stanoviska tehdejších poměrů bylo však nutno, aby zá-
stupcové celé církve zaujali jasně precisované stanovisko k věci, která
už více než 60 let rozdvojovala veškerý křesťanský svět i církevní hod-
nostáře na několik vášnivě proti sobě bojujících táborů. Na jedné straně
byli ikonoklasti (obrazoborci) v čele s císaři Lvem III. Izaurijským
(717–741), Konstantinem V. Kopronymem (741–775) i Lvem IV. Ko-
zarem (775–780), kteří opřeni o silné vojsko, taktéž obrazoborecké, ni-
čili za souhlasu mnohých biskupů všecky náboženské obrazy, jakožto
prý předměty modloslužby; na druhé straně bylo mezi prostým lidem
dosti takových, jejichž úcta k obrazům nebyla-li skutečnou modlosluž-
bou, jistě s ní hraničila, a mezi těmato dvěma směry byly jiné, blížící
se jednak k obrazoborcům, jednak k extrému druhému. Velikým 
a přímo otřásajícím dojmem byla pohnuta veřejnost, když cařihradský
patriarcha Pavel (780–784) vzdal se své hodnosti a odešel do mona -
stýru s prohlášením, že to činí, aby se kál, poněvadž mlčel jako pes,
když obrazoborečtí vlci běsnili.

Na sněm byly pozvány všechny patriarcháty: římský v čele s Hadriá-
nem I. (772–775), který už byl poddaným franského krále Karla Velikého,
cařihradský s Tarasiem (784–806) i patriarcháty alexandrijský, antiochij-
ský a jerusalemský. Církve římská, alexandrijská, antiochijská a jerusa-
lemská ležely mimo území řeckého císařství a poslaly jen zástupce.
Římskými zástupci byli arcikněz Petr a opat od sv. Sáby na Aventině, tak-
též jménem Petr. Přítomno bylo 300 biskupů a mnoho duchovenstva 
i laiků. Sněm rozhodl, že je dovoleno i prospěšné mít v úctě náboženské
obrazy, neboť úcta vztahuje se na ty, kdož jsou jimi zobrazeni, ale zdůra-
znil, že úcta ta musí se rozeznávat od klanění, které přísluší jedině Bohu,
ne však světcům a tím méně svatým obrazům (ikonám). Usnesení to bylo
přijato všemi místními církvemi, vyjma franskou, neboť franský král
Karel Veliký, třebas tehdy ještě nebyl císařem, cítil se být uražen, že vše -
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obecný sněm byl konán, aniž také on byl požádán o souhlas, a stejně smý-
šleli jeho biskupové a teologové. Papež Hadrián I. marně se namáhal pře-
svědčit je o správnosti rozhodnutí všeobecného sněmu. Odpor trval dále,
ba někteří biskupové, jako Klaudius Turinský (820–839) byli ještě v první
polovině IX. stol. vášnivými obrazoborci. Teprve kolem r. 850 přijali Fran-
kové stanovisko sedmého všeobecného sněmu.76) Také na východě za cí-
sařů Lva V. Arména (813–820), Michala II. Balba (820–829) a Teofila
(829–842) nastala reakce obrazoborecká. Ještě sv. Konstantin-Cyril měl
o ctění svatých ikon disputaci se sesazeným patriarchou cařihradským
Janem VII. (834–842).77)

Jak vysvítá z tohoto stručného přehledu všeobecných sněmů, řím-
ští papežové uznávali až do konce VIII. stol. všechna věroučná usnesení
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těchto sněmů, tedy implicite i nadřazenost jejich nad římským stolcem.
Jsou zachovány i výslovné výroky tohoto druhu od velkých papežů, jako
od Inocence I. (401–417), Lva I. (440–461), Pelagia I. (555–561), Pe-
lagia II. (579–590) i Řehoře Velikého (590–604), který se vyjádřil, že
se usnesením všeobecných sněmů podřizuje jako evangeliu a že kdo se
jim protiví, sám se tím odsuzuje, jelikož jejich usnesení jsou založena
na všeobecném souhlasu.78)

Někteří papeži byli si vědomi teologické méněcennosti, kterou,
jak jsme viděli, i sami uznávali. Odtud jejich opatrnost, hraničí až 
s opatrnictvím. Jinak nelze vysvětlit počínání Celestina I., který si ne-
věděl rady s listem sv. Cyrila Alexandrijského, nebo bezradné kolísání
Vigiliovo, u něhož hlavním důvodem názorovým byla otázka prestiže,
nebo výroky Honoriovy, který nebyl schopen si ujasnit, co jest vůle, ani
uvědomit si nebezpečí, které by se muselo dostavit, kdyby problém vůle
Kristovy byl zůstal nerozřešen. Jsou po této stránce velmi charakteris-
tická jeho slova: „Jsou-li v Kristu dvě energie, do toho nám nic není; to
přenechejme gramatikům, kteří své výmysly prodávají chlapcům, aby
je k sobě přivábili“.79)

Zato neuznala římská stolice některých ustanovení právních, jež
by byla mohla ohrozit vývoj teorie, že římští biskupové jako nástupci
sv. Petra jsou povoláni vládnout nad celou církví. Odůvodnit, udržet 
a vybudovat tuto teorii bylo pro papeže hlavní věcí. Není snad ani jedi-
ného úředního projevu jejich, aby v něm tuto věc nezdůrazňovali. Su-
premacie v církvi a ve světě křesťanském byla programem, za nímž šli
cílevědomě a vytrvale. Byla-li vhodná příležitost postoupit o krok dále,
nikdy ji nenechali nevyužitu; byl-li úspěch nejistý, jednali opatrně a ne-
hnali věc do důsledků; bylo-li nebezpečí porážky a tedy i vážného ohro-
žení jejich prestiže, dovedli couvnout, jak to učinil Hadrián I. vůči
Frankům, ba i pokořit se, jako na příklad Pelagius I. Čeho ale jednou
dosáhli, to drželi pevně a nikdy se toho zásadně nevzdali.
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9. Prostředky mocenského vzestupu

Programu papežů sloužila též řada vyložených fikcí a historicko-
právních výmyslů. O připojení celé řady pravidel k pravidlům prvního
všeobecného sněmu, takže čtenář věci neznalý měl dojem, jakoby
všecka ta pravidla byla usnesena na prvním všeobecném sněmu nicej-
ském, jak jsme se už zmínili. Avšak v římské sbírce pravidel prvního
všeobecného sněmu byla nad to i k pravidlu VI., kterým se potvrzují
práva biskupských stolců, římského, alexandrijského a antiochijského,
přidána též věta, že římská církev měla vždy primát. V původním textu
tohoto pravidla, jak ku zahanbení římských legátů na čtvrtém všeobec-
ném sněmu chalcedonském (451) bylo po předložení originálního 
zápisu konstatováno, věty této nebylo.80) Byl ovšem římský biskup v se-
znamu biskupů uváděn vždy na prvním místě, a po této stránce římský
dodatek o primátu římské církve neobsahoval tedy nic nového. Avšak
vzhledem k tomu, že první všeobecný sněm církevní vůbec nevyslovil
slova „primát“, znamenal římský doplněk přece něco nového, co své-
volným připsáním k úřednímu textu mělo být vydáváno za výrok vše -
obecného sněmu a tím sloužit mocenské politice papežské.

Koncem V. a během VI. stol. bylo v okolí papežů systematicky pra-
cováno o falšování dějin. Začaly se zhotovovat dějiny římských mučed-
níků, zvláště papežů, z nichž mnozí žádnými mučedníky nebyli,81) jen
aby církev římská mohla vyniknout velkým počtem mučedníků. 

Bylo napsáno vymyšlené vypravování o obrácení a pokřtění císaře
Konstantina Velikého římským biskupem Silvestrem I. (314–335), aby
autorita římského stolce byla zvýšena. 
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V roce 498 byli v Římě zvoleni současně dva papeži: Symachus,
který sídlil u sv. Petra, a Vavřinec, usadivší se u sv. Pavla; nastal mezi
nimi několikaletý boj, v němž přívrženci jejich vzájemně se zabíjeli.
Když věřící, aby bojům byl učiněn konec, začali uvažovat, nebylo-li by
záhodno žádati buď gótského krále Teodoricha, který byl však ariánem,
nebo řeckého císaře, aby vyšetřil, který papež je v právu, bylo vymyš-
leno tzv. Constitum Silvestri, obsahující domnělá usnesení sněmu cír-
kevního, který prý v r. 321 byl za Silvestra konán v Římě za účasti 284
biskupů; v usnesení byla obsažena zásada, že prvý stolec biskupský (tj.
římský) nesmí být souzen žádným pozemským soudcem, nýbrž jen
samým Bohem. Ve skutečnosti však žádný takový sněm konán nebyl.82)

Následoval padělaný list prvního všeobecného sněmu nicejského
z r. 325 papeži Silvestrovi, obsahující prosbu, aby papež potvrdil jeho
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usnesení, k čemuž hned bylo připojeno domnělé potvrzení papežovo. 
Dále byly pořízeny nepravdivé vsuvky do seznamu římských bis-

kupů, který pak v této podobě stal se základem tzv. Liber Pontificalis
(kniha velekněží); účelem této knihy bylo „ověřit“ vymyšlená vypravo-
vání o římských mučednících, zvláště papežích, posunout vznik růz -
ných liturgických obyčejů do dřívějších století, hlavně však podat,
nepravdivě ovšem, doklady o tom, že římští biskupové od prvého po-
čátku byli zákonodárci celé církve.83)

Koncem století VI. byla papežem Pelagiem II. (579–590) v listě 
k biskupům istrijským falešně citována kniha sv. Cypriána o jednotě
církve. Zatím co sv. Cyprián v knize té tvrdí, že všichni apoštolé obdrželi
od Krista stejnou pravomoc jako Petr, vkládá mu Pelagius II. do úst 
i následující slova: „Primát dává se Petrovi, aby byla ukázána jednota
církve a stolice (tj. římské). Kdo opouští stolici Petrovu, na níž jest za-
ložena církev, jak může se domnívat, že je v církvi?“84)

V polovině VIII. stol. vymyšleno tzv. darování Konstantinovo (Do-
natio Constantini).85) Co Konstantin římské církvi skutečně daroval,
jsme uvedli; v Donatio Constantini se však tvrdí, že po svém pokřtění
papežem Silvestrem z vděčnosti daroval Konstantin římskému stolci
město Řím, Itálii a západní provincie, stanovil privilegia a okrasná rou-
cha římského kléru a povýšil papeže na pána a vládce všech biskupů 
i patriarchů alexandrijského, antiochijského, cařihradského a jerusa-
lemského. Padělatel nevěděl, že za vlády Konstantina Velikého nepatřili
biskup cařihradský a jerusalemský ještě do církevně-právní soustavy
vynikajících stolců. Také se v tomto padělku uvádějí domnělá slova
Konstantina Velikého, že z úcty k papeži vedl za uzdu koně, na němž
papež Silvestr seděl.

Smělost římských padělatelů šla tak daleko, že vyrobili v té době
i „epištolu sv. Petra k franským králům“, v níž sv. Petr nazývá je svými
adoptovanými syny a prosí a zapřísahá je, aby chránili Řím a římskou
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církev; jestli to budou činit, slibuje jim svou pomoc a vítězství, v případě
opačném pak hrozí, že jejich duše i těla budou trpět v pekle hrozná
muka. Padělatelům nebylo třeba se obávat, že tato epištola bude na
dvoře Pipinově kriticky zkoumána a jako padělek odhalena, a tato jis-
tota římská se skutečně osvědčila, neboť epištola nejen nebyla odmít-
nuta, nýbrž byla přijata jako rozkaz z nebe a pojata pak dokonce i do
oficielní sbírky franských zákonů (Codex Carolinus). Ve výrobě tako-
vých falešných dokumentů bylo pokračováno i v dalších stoletích.

Oporou mocenského úsilí papežské stolice bylo ovšem též římské
obyvatelstvo, neboť cítilo se bezpečným pod ochranou papežů. Zvyklo
si v zájmech papežských vidět zájmy své vlastní. Přijalo s radostí, když
papež Řehoř III. (731–741), který opravil hradby římské, jako již před
tím Řehoř I. (590–604) byl na ochranu Říma založil u Misena hrad, dal
razit vlastní papežské mince a vystupoval jako světský panovník, v čemž
ho následovali i jeho nástupci, třebas panovníky ještě nebyli. 

Blížila se však chvíle, kdy i tato jejich touha měla se splnit. Bylo
třeba jen ještě druhého pevného bodu, o nějž by se byli mohli opřít.
Tímto novým opěrným bodem stala se říše franská, která byvši zalo -
žena v V. stol. rodinou Merovingů, dovedla se tak upevnit a rozšířit, že
v VI. stol. sahala od zálivu Biskajského až k Šumavě. Avšak v VII. stol.
nastal v královské rodině úpadek; členové její oddali se bezstarostnému
poživačnému životu a správu říše svěřili správcům královského domu,
tzv. majordomům, kteří na sebe strhli veškerou moc, až jeden z nich,
Pipin v roce 751 (bylo to po té, ale ještě v témže roce, co v Itálii byl lon-
gobardským králem Aistulfem zničen řecký exarchát) za vědomí a sou-
hlasu papeže Zachariáše (741–752) prohlásil se králem franským 
a posledního osmnáctiletého Merovingovce Childericha III. zavřel do
kláštera. Odměny za souhlas s tímto převratem nedožil se už Zachariáš,
neboť zemřel hned v březnu 752, nýbrž následující papež Štěpán III.
(II), který vládl 752–757, a jeho nástupci. Štěpán III. (II.) poslal Pipinu
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list, v němž ho prosil, aby vypravil do Říma poselstvo, které by jeho (pa-
peže) jménem Papinovým pozvalo do franské říše a v bezpečí ho tam
doprovodilo. Poselstvo to skutečně se dostavilo do Říma a v říjnu 753
vydal se papež na cestu ke králi Pipinovi. Za této návštěvy byla učiněna
mezi oběma smlouva, podle níž papež se zavázal, že Pipinovi a jeho
synům udělí královské pomazání a hodnost římských patriciů a přikáže
Frankům pod trestem vyloučení z církve, aby z jiného rodu krále nevo-
lili; Pipin pak se zavázal, že vtrhne s velkým vojskem do Itálie a z do-
bytého území daruje papežské stolici bývalý řecký exarchát a celou
Kampanii, tedy celou střední Itálii. Významnou úlohu při tomto hrál
padělaný dokument o darování Konstantinově, vymyšlený před krátkou
dobou. Papež na základě jeho vystupoval vůči Pipinovi jako ten, kdo
neprosí o nějakou milost, nýbrž požaduje to, co mu právem přísluší už
od časů Konstantina Velikého, kteréžto právo jen následkem nepřízni-
vých poměrů nebylo dosud ještě v život uvedeno. Pravil Pipinovi, že ne-
běží zde o nějaký dar, nýbrž o restituci, kterou očekává od něho i od
jeho Franků. Jen na základě této falešné listiny dal se Pipin přiměti také
k tomu, aby podle domnělého vzoru Konstantina Velikého uvítal papeže
tím, že mu vedl koně kus cesty na důkaz své královské úcty k papeži.
Také „epištola sv. Petra králům franským“ působila mocně na Pipina.
Papež pomazal Pipina na krále dne 28. července 754 ve chrámě sv. Dio-
nysia v Paříži, a Pipin podnikl do Itálie dvě výpravy, kterými dostál
svému slibu. Tak vznikl zárodek papežského státu.86)

Císař řecký Konstantin V. Kopronymos, jemuž zůstala nyní jen
jižní Itálie, protestoval r. 757 proti tomu, aby bývalý exarchát byl daro-
ván biskupu římskému, ale Pipin odpověděl, že nemůže vraceti císaři,
co jednou sv. Petru daroval. Co Pipin vytvořil, upevnil jeho nástupce
Karel Veliký (768–814). V říjnu 773 vtrhl s velkým vojskem do Itálie,
zničil stát longobardský a začátkem dubna 774 slavil svátky velikonoční
už v Římě, přičemž obnovil darování svého otce papežské stolici (dě-

P R O S T Ř E D K Y M O C E N S K É H O V Z E S T U P U 191

SvatiC&M_sazba  4/16/13  11:56 AM  Stránka 191



dictví sv. Petra) a za to byl od papeže Hadriána I. (772–795) pomazán
na krále longobardského. Nástupce Hadriánův Lev III. (795–816) na-
vštívil r. 799 Karla v Pederborně, kde se dohodli na tom, že západořím-
ské císařství bude bez ohledu na Cařihrad obnoveno a císařem, že se
stane Karel, jehož bude papež slavnostně korunovat; za to Karel slíbil
za sebe i za všecky své nástupce, že budou chránit majetek a práva pa-
pežské stolice. Následujícího roku (800) byl Karel v Římě slavnostně
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korunován na císaře. Byl to pro obě strany dalekosáhlý úspěch. Císař
Karel stal se vrchním pánem celé západní Evropy v ohledu světském,
římský papež pak upevniv svou duchovní vládu nad celou Itálií, Ně-
meckem, Francií i Španělskem, dosáhl zvýšení své autority i v ohledu
světském, neboť se stal spoluobnovitelem západní říše římské a udělo-
vatelem císařské koruny.

Tohoto úspěchu dosáhli papeži ovšem prostředky neduchovními:
padělanými listinami a neloajalitou vůči královskému rodu Merovingů
i vůči císařům řeckým. Byli by, pokud běží o Merovingy a Cařihrad,
omlu vitelní, kdyby byli zaujali kladné stanovisko k hotovým událostem 
a vytvořeným změnám; oni však byli sami iniciátory těchto událostí 
a změn, majíce na zřeteli sebe. Takovýmito úvahami se však neznepo-
kojovali. Jiná věc kalila jim vědomí dosažených úspěchů: Karel a jeho
nástupci k právům císařské hodnosti počítali též to, že papež po stránce
občanské i jako držitel „dědictví sv. Petra“, tj. území střední Itálie po-
dléhá a je zodpovědný jim a před svým nastoupením musí jim přísahat
věrnost a od nich býti potvrzen, a že vůbec považovali se po způsobu
Konstantina Velikého a císařů byzantských za nejvyšší inspektory církve.
Sám Lev III. ještě před tím, než korunoval Karla na císaře, musel si ne-
chat líbit, že Karel přišed do Říma veřejně ve svatopetrském chrámě 
v přítomnosti jeho vyslechl žaloby na něho, v důsledku čehož byl nucen
vystoupit s evangeliem a křížem na kazatelnu a před plným chrámem
přísahat a se očistit.87)

Tu v polovině IX. stol. objevila se obsáhlá sbírka církevních před-
pisů, za jejíhož sestavitele byl označen Isidorus Mercator. Pozůstávala
ze tří částí: první obsahovala mimo jiné dopisy prvních papežů (od 
r. 89 až 314); druhá část přinášela vypravování o obrácení a pokřtění
císaře Konstantina Velikého římským biskupem Silvestrem, o němž
jsem už řekl, že bylo vybájeno, a řadu dekretů Konstantinových ve pro-
spěch římské církve, z nichž jedním císař daruje město Řím a celou zá-
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padní část říše římskému biskupu v neomezené vlastnictví, načež ná-
sledují pravidla starých sněmů církevních; třetí část pak obsahovala pa-
pežské dopisy od r. 314 do 664. Je nezvratně dokázáno, že dokumenty
v této sbírce obsažené jsou jednak vymyšleny, jednak, pokud nejsou
vymy šleny, podány ve zfalšovaném znění. Uznává se to nyní všeobecně
i od římsko-katolických dějepisců.88) Proto sbírka ta nazývá se pseudo -
isidoriánskými dekretáliemi čili krátce Pseudo – Isidorem, tj. lživým
Isidorem. Účel této velké sbírky vymyšlených a falšovaných dokumentů
byl hlavně dvojí: jednak neznámé a nebývalé do té doby povýšení du-
chovních osob nad laické členy církve, jednak potlačení pravomoci
vrchních metropolitů a soustředění veškeré vlády církve v rukou řím-
ského biskupa. Laikům, o nichž se tam píše pohrdlivě a vyčítavě, upí-
rána jsou jakákoliv práva v církvi, zdůrazňuje se jejich povinnost, aby
se ve všem podřizovali kněžím, zakazuje se jim podávat žaloby na du-
chovní, zvláště pak na biskupy, a tvrdí se, že čistota srdce u laiků je to-
tožná s poslušností a že laikové mají poslouchat kněží jako Boha; zákaz
Kristův, aby maličtí nebyli pohoršováni, platí prý laikům, kteří se mají
varovat, aby nepohoršovali duchovenstva. V souvislosti s tím se praví
též, že stát je podřízen církvi. Římský biskup je tam opět a opět uváděn
jako nejvyšší soudce v celé církvi; on má nejen nejvyšší jurisdikci nad
církví, ale jest i jejím zákonodárcem; on jest svolavatelem církevních
sněmů i jejich potvrzovatelem; úkolem církevních sněmů jest jen vy-
konávat předběžnou práci, na základě níž pak jedině papež jest opráv-
něn učinit rozhodnutí; ba už v této sbírce vyslovena jest myšlenka, že
římská církev se nemýlí. Vše to mělo přinést radikální změnu celé do-
savadní právní struktury církve; vše, nač si kdy římští biskupové činili
nároky, bylo uvedeno jako hotové právo, platné v církvi od samých jejích 
počátků. Za tím účelem bylo potřeba poukázat na staré dokumenty, 
a poněvadž ty ničeho podobného neobsahovaly, bylo nutno je falšovat,
a pokud žádných dokumentů nebylo, musely být vymyšleny.
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Hned papež Mikuláš I. Veliký, za něhož se Pseudo-Isidor objevil 
a který už před tím dal se jako prvý z papežů korunovat po způsobu
světských panovníků, všemožně se přičinil, aby církevní život se řídil
podle zásad těchto falešných dokumentů, a jeho nástupce Hadrián II.
výslovně už cituje dekretálie, obsažené v Pseudo-Isidoru. Kdežto ještě
remešský metropolita Hinkmar směl o této knize se vyjádřit jako 
o kompilaci a výmyslu, brzy nastala doba, kdy o její historické pravosti
nikdo nepochyboval. A tak pseudoisidoriánské dekretálie posloužily
papežské politice velmi vydatně; nad to na ně byl navázán další velmi
vážný pokus o rozšíření papežské moci i v tom smyslu, že nejvyšší svět-
skou hlavou křesťanstva na této zemi není císař, nýbrž papež. Především
splnil Pseudo-Isidor svůj úkol jakožto domnělý důkaz, že moc římských
biskupů jest původu božského a povznesena nad všelikou důstojnost
světskou, tedy i nad císařskou, dále že papežský stát byl zřízen samým
Konstantinem Velikým a že tedy Pipin darováním střední Itálie papeži
nevytvořil nic nového a papež Štěpán III. (II.) přijav tento dar nepro-
vinil se nijak proti právům- císařů řeckých, kteří jakožto nástupci Kon-
stantina Velikého měli věc už dávno uskutečnit. Názory papeže Miku-
láše I. (858-867) lze stručně shrnouti takto: „Papežství jest ustanoveno
samým Kristem, který papežům dal všechna práva. Všechna tato práva
přešla s Petra, od něhož vzal původ veškerý apoštolát i episkopát, na
jeho nástupce. Papež je náměstkem Boha na zemi. Na tom je založeno
přednostní postavení papežů v celé církvi. Papeži přísluší právo starat
se o celou církev na západě i na východě; on je strážcem pravé víry, nej-
vyšším zákonodárcem i soudcem a přísluší mu tedy plný jurisdikční
primát. Poněvadž mu bylo do Pána odevzdáno všechno, není ničeho,
co by mu nebylo dáno. Jenom on smí přijímat odvolání (apelace) z ce-
lého světa, a jeho rozsudek je konečný a nezměnitelný. On může na zá-
kladě své autority všechny souditi, ale sám nesmí být souzen nikým,
ani císařem. Dekrety papežské mají tutéž právní sílu jako církevní ká-
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nony, a teprve jeho souhlas dodává usnesením sněmů právní platnosti.
Poněvadž toto právo jest papežům dáno od samého Boha, nemůže
nikdo privileje jejich zmenšit; ony jsou nezměnitelné, byly před výcho-
dořímským císařstvím a potrvají i po něm. Panovníci nejsou oprávněni
zúčastnit se církevních sněmů. Duchovní moc má přednost před svět-
skou. Církev má právo dozoru nad státem a stát jest povinen ji podpo-
rovat. Papež prostřednictvím korunovace ustanovuje císaře.“

V určitých konkrétních případech ozval se proti těmto tvrzením
papežovým tu a tam ostrý protest, jako na příklad se strany biskupů fran-
ských, kteří rozeslali encykliku, v níž mluví o papeži jako o „panu Mi-
kuláši, který se sám nazývá papežem, počítá se jako apoštol k apoštolům
a rád by se učinil císařem celého světa“, ale Mikuláš I. toho nedbal.89)
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Konstantinopol

Edirne
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10. Vnitřní úpadek

To všechno znamenalo ovšem odklon od ducha evangelia Kristova.
Bylo to popření kázání na hoře i zásad, které byly stanoveny pro postup
apoštolů a učedníků. Nelze se divit, že toto úsilí papežů bylo doprová-
zeno velmi trapnými a kormutlivými zjevy. Státi se biskupem římským
bylo touhou mnohých mužů, kteří snažili se před volbou získat si pří-
vržence mezi voliči, tj. mezi římským lidem, šlechtou a duchovenstvem.
Proto docházelo občas k rozpolcení voličů, k volbě dvou a někdy i tří
papežů a ke krvavým bitkám.

Tak už roku 217 byli současně zvoleni dva biskupové římští Kalistus
I. a Hyppolitus, v r. 251 Kornelius a Novacianus; od r. 385 až 365 byli 
v Římě dva biskupi, Liberius a Felix; r. 366 byli opět současně zvoleni
Ursinus a Damasus, což vedlo k vražedným bojům nejen na ulicích
města Říma, ale i ve chrámu Panny Marie Sněžné, kde zůstalo ležet 137
mrtvých  (P. Alberti, Papežové I, 136); v r. 418 byli opět zvoleni dva: 
Eulalius a Bonifacius(tamtéž, str. 153); r. 498 Symachus a Vavřinec (tam-
též, str. 192); r. 529 Dioskurus a Bonifacius II. (tamtéž, str. 209), r. 536
byl zvolen Silverius a rok na to ještě za jeho život Vigilius; v r. 654 až 655
byli dva papeži Martin I. a Eugen I. (Seppelt II, 64); v r. 687 vládli sou-
časně tři papežové Teodor, Paschal a Sergius (Seppelt II, 77); r. 768 opět
tři papežové Konstantin, Filip a Štěpán, a je charakteristické pro poměry
v Římě, že Konstantinovi byly vypíchnuty obě oči (P. Alberti II, 54); 
v r. 844 Sergius II. a Jan (Alberti II, 94); v r. 855 Benedikt III. a Anasta-
sius (P. Alberti II, 107 a 108); v r. 903 ještě za života Lva V. byl zvolen
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Christoforus (P. Alberti II, 174); v r. 974 vládli současně Bene dikt VI. 
a Bonifacius VII., který Benedikt VI. vsadil do žaláře a tam dal uškrtit
(Seppelt II, 369); v r. 997 až 998 byli dva papeži Řehoř V. a Jan XVI. 
(Seppelt II, 379–381); v r. 1012 Benedikt VIII. a Řehoř (Seppelt II, 394).

Papežský stolec stal se nad to hříčkou šlechtických rodin římských,
které se snažily dosazovati na něj své členy bez ohledu na jejich hodnost
nebo nehodnost. Na papežském dvoře vládly úplatnost a světáctví. Jak
papeži samými, tak i jejich dvořany bylo po způsobu světských panov-
nických dvorů používáno násilných a nečestných prostředků. O duchu
tam vládnoucím svědčí na příklad ta skutečnost, že papež Jan VIII.
(872–882), se kterým měl co činiti sv. Metoděj, byl otráven a kladivem
dobit; že Štěpán VII. (VI.) (896–897) po svém nastoupení dal vynésti
z hrobky tělo předchůdce Formosa (891–896), aby jej podrobil svému
soudu; že sám Štěpán VII. byl udáven a že v první polovině X. století
ovládly římskou stolici cizoložné ženy Teodora, žena senátora Theofy-
lakta, a její dcery Teodora mladší a Marozzia, které obsazovaly stolec
papežský svými milostníky, syny a vnuky. V r. 904 stal se papežem Ser -
gius III. (904–928), ale Marozzia ho dala uškrtit a po třech letech se jí
podařilo dostati na papežský stolec svého syna Jana, jehož měla s pa-
pežem Sergiem III. a který vládl jako Jan XI. od r. 931–935. V r. 955
stal se papežem Marozziin synovec, syn jejího bratra markraběte Al-
bricha, tedy vnuk Teodory starší, Jan XII. (955–964), kterému bylo te-
prve 16 let a který žil tak prostopášně, že to i v Římě, zvyklém na
nemravnosti, vzbuzovalo všeobecné pohoršení.90) Avšak i on mluvil
jménem apoštola Petra. Kdo se vyslovil proti jeho způsobu života, těžce
to odnesl: kardinálu Janovi byly uřezány dva prsty, nos a jazyk, proto-
notáři Azzovi useknuty obě ruce. Na konec byl Jan XII. nalezen v lůžku
vdané ženy v letohrádku nedaleko Říma – uškrcený.

Církev římská nebyla sama schopna vymanit se z těchto poměrů
a bylo třeba, aby zasáhl sasský král Otto I., který se stal císařem a cítil
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jako ponížení, že byl r. 962 korunován takovým papežem, jako byl 
Jan XII.

Rozhodl se učinit vše pro nápravu, a to způsobem, který by pro
úřadujícího papeže nebyl trapným. Potvrdil všechna darování dřívějších
císařů a rozmnožil území papežské. Zaručil Římanům svobodu papež-
ské volby, avšak s podmínkou, aby nově zvolený papež před svým po-
tvrzením se strany císařovy slíbil, že bude úřad svůj vykonávati podle
zákona a práva. Sotva se však císař vzdálil z Říma, začal mladý papež
strojit pikle proti Ottovi. Dozvěděv se o tom císař, omlouval ho mládím,
doufaje, že snad přece se polepší. Pikle papežovy vyvrcholily však v ote-
vřeném povstání, při němž on sám oblečený do krunýře a opásaný
mečem dodával povstalcům odvahy. Když viděl, že podlehne, sebral
všechny církevní klenoty a uprchl z Říma. Císař navrátiv se do Říma
svolal synodu, k níž se papež nedostavil, nýbrž „při všemohoucím
Bohu“ vyloučil biskupy shromážděné na synodě z církve. Nato synoda
ho odsoudila a sesadila a zvolila papežem Lva VIII. Avšak Římané po
odchodu císařově zvolili si Benedikta V., který, když císař se vrátil, padl
před ním na kolena, objal jeho nohy a prosil o slitování. Byl odsou-
zen k doživotnímu vyhnanství v Hamburku. Nástupce Lvův Jan XIII.
(965–972) byl zase nepotistou: své sestře Štěpánce dal z papežského
státu v léno Palestrinu. Tento papež vyslovil souhlas se zřízením bis-
kupství v Praze, avšak s podmínkou, že biskupem se nestane kněz ob-
řadu slovanského. Nástupce jeho Benedikt VI. (972–974) byl uškrcen
na rozkaz vzdoropapeže Bonifáce VII., kterého Římané zvolili ze vzdoru
proti císaři. Za dalšího papeže Benedikta VII. (974–983) se zdálo, že
nastává obrat k lepšímu, avšak již jeho nástupce Jan XIV. (983–984) byl
popraven od vzdoropapeže Bonifáce VII., který zemřel následujícího
roku. Pak dostávala se církev římská na čas do poměrů normálnějších,
třebas ještě ani zdaleka uspokojivých. V r. 1012 byli zvoleni zase dva
papeži Řehoř a Theofylakt, který vyhnal Řehoře a nastoupil na papežský
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stolec jako Benedikt VIII. (1012–1024). Po smrti jeho dal se zvolit pa-
pežem jeho bratr Romanus a přijal jméno Jan XIX. (1024–1033). Ná-
stupcem jeho stal se synovec jeho i Benedikta VIII., 12letý hoch
Theofylakt, který byl nastolen jako Benedikt IX. (1033–1046) a žil opět
tak pohoršlivě jako kdysi Jan XII. V roce 1045–1046 byli tři papežové
Benedikt IX., Řehoř VI. a Silvestr III. Sesadil je na synodě v Sutriu 
u Říma císař Jindřich III., načež následovali bývalý biskup bamberský
Klement II. (1046–1047), Damasus II. (1048), bývalý biskup brixenský,
a Lev IX. (1049–1054), za něhož došlo k velkému rozkolu mezi církví
východní a západní. Rozkol byl prohlášen vlastně až po jeho smrti,
avšak na základě jeho plné moci. Tento papež nazýval se původně
Bruno a byl dlouholetým biskupem toulským, stav se jím ve stáří pou-
hých 24 let. Poměry vládnoucí v západní církvi za jeho nastoupení jsou
od biskupa Bruna ze Segni líčeny takto: „Veškerý svět tone ve zlém, zmi-
zela svatost, zahynula spravedlnost, pochována jest pravda. Zavládla
nepravost, vrchu nabylo lakomství. Šimon Kouzelník (tj. muž, o němž
se vypravuje v Novém zákoně, že si chtěl koupit od apoštolů svěcení)
zmocnil se církve, biskupové a kněží oddávají se rozkoším a smilstvu…
Všechna sůl byla zkažena a není čím osolit. Kdyby nám Pán zástupů
nezachoval dorostu, byli bychom podobni Sodomě a Gomoře.91)

Lev IX. byl přívržencem nápravy v církvi. Podnikal za tím účelem
stálé cesty; hned byl v Římě, hned v Pavii, v Kolíně nad Rýnem, v Cá-
chách, v Treviru, Remeši, Verdunu, Mohuči, Reichenavě na Bodamském
jezeře, Veroně, opět v Římě, pak ve Florencii aj. městech. Konal mnoho
synod proti svatokupectví a proti manželství kněžskému, neboť byl hor-
litelem všeobecného celibátu kněžského, ale námaha jeho byla marná.
Na římské synodě bylo mu od kněží řečeno, že kdyby chtěl, jak to za-
mýšlel, zrušit všechna svěcení kněžská, udělená od biskupů, kteří si
svou hodnost koupili, zůstala by většina chrámů římských bez kněží.
Bez valného úspěchu zůstaly i synody remešská, mohučská, druhá řím-
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ská i mantovská, třebas některé biskupy sesadil a vydal nařízení, aby se
věřící varovali jakýchkoliv styků se ženatými duchovními, a třebas ně-
který biskup, jako v Bremách všechny kněžské manželky ze svého sí-
delního města vypudil. V Mantově povstala na synodě taková rvačka,
že se střílelo šípy a házelo kamením. Lev IX. vedl v r. 1053 i obranou
válku proti Normanům, kteří se vrhli na jižní Itálii, a táhl sám v čela
svého vojska. Byl však poražen a uzavřen v Citidelle. Tu se rozhodl 
v plném rouchu papežském jíti s prosbou o slitování do vojenského tá-
bora Normanů, a když z nich sňal církevní klatbu, kterou na ně před
tím uvalil, byl ujednán mír, přičemž jim papež dal v léno všechna
území, jichž do té doby dobyli, a také ta, která by Saracénům ještě 
urvali.

Bylo nutno zmínit se o poměrech, zavládnuvších v římské církvi
v době, kdy napětí mezi křesťanským západem a východem stále se při-
ostřovalo, neboť uvádět pouhá jména osob, které hrály jakoukoliv úlohu
při tom, jak se to obyčejně děje, znamenalo by zkreslovat situaci, která
vedla k rozkolu.
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11. Co způsobilo velký rozkol církevní

A) VŠEOBECNÉ PŘÍČINY
Rozkol mezi západem a východem nebyl dílem jednoho měsíce

ani roku, neboť některé příčiny, ze kterých k němu došlo, trvaly už sta-
letí; rozkol sám nastal, až když počet jejich během doby se rozmnožil
tak, že napětí se vybilo přerváním církevního společenství.

Především byla vytvořena na východě habituelní podrážděnost
stále naléhavějším úsilím římského stolce, aby papež byl uznán za nej-
vyššího zákonodárce, učitele a soudce v celé křesťanské církvi, čili jak
později to bylo formulováno, za nejvyšší viditelnou hlavu všech křes-
ťanů, kdežto východní místní církve uznávaly za nejvyšší hlavu jedině
Ježíše Krista a zavrhovaly již samu myšlenku o viditelné hlavě, jakožto
jedinci, který by vládl v církvi jménem hlavy neviditelné, neboť jednak
viděly v této myšlence projev malé víry ve hlavu neviditelnou, Ježíše
Krista a v jeho živé, stále aktivní spojení s tělem všeobecné církve, jed-
nak se jim jevila tato myšlenka jako panstvíchtivost neslučitelná s apoš-
tolskými zásadami ustrojení celocírkevního, jehož nejvyšším viditelným
representantem je všeobecný sněm církevní. Papežové, prosadivše své
právní hlavenství na západě, chtěli toho dosáhnout i na východě. Po-
něvadž východ se tomu vzpíral, uznávaje pouze čestné prvenství řím-
ského stolce mezi patriarcháty, ne však právní nadřazenost jeho nad
nimi, a poněvadž naopak trval na tom, že i římští biskupové, jako
všichni ostatní, jsou podřízeni Písmu svatému, všeobecné tradici a všeo-
becným sněmům církevním, a to jak v učení, tak v ohledu církevně-zá-
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konodárném i církevně-soudním, bylo už dlouho pravděpodobno, že 
k rozkolu dojde, jestliže římská stolice bude dále postupovat na cestě
nastoupené. Tyto církevně-právní rozpory projevovaly se už na vše -
obecných sněmech, když římští biskupové nechtěli uznat III. pravidlo
druhého všeobecného sněmu, ani XXVIII. pravidlo čtvrtého všeobec-
ného sněmu.

Bylo zde však i národní a politické napětí. Římané těžce nesli, že
východní část říše se úplně pořečtila a že Řím může někdy octnouti se
v nebezpečí být zastíněn Novým Římem (Cařihradem). Kromě toho Ře-
kové byli si velmi vědomi své kultury, která nepřetržitě souvisejíc s kul-
turou řecko-antickou vyvíjela se na ní dále, a dívali se zvysoka na zkázu
vzdělanosti na západě, způsobenou nastěhováním nových ještě barbar-
ských národů, i na úpadek její v samém Římě, jevíce se ve všech smě-
rech, též i v jazykovém, jak bylo patrno z toho, že tam klasická latina
úplně vymizela a místo ní se nejen mluvilo, ale i psalo latinou vulgární.
Toto vzájemné odcizení bylo zvýšeno ještě tím, že střední Itálie byla 
z iniciativy římských papežů franským králem Pipinem odňata císařům
cařihradským a dána římské stolici jako „dědictví sv. Petra“. K tomu
přistoupilo rozhořčení, které zavládlo na východě, když papež obnovil
západořímské císařství, jehož hlavou stal se franský král.

B) „FILIOQUE“
Do této napjaté a podrážděné atmosféry padla na západě se vyvi-

nuvší teologická novota o pocházení Ducha svatého od Otce i Syna, 
jež stával se postupně v západní církvi dogmatem.92) V evangeliu Ja-
nově XV, 26 jsou uvedena slova Kristova: „Když pak přijde Utěšitel, kte-
rého já pošlu vám od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce pochází, ten
svědectví bude vydávati o mně“. V souhlase s tím praví se též ve vyznání
víry nicejsko-cařihradském: „Věřím i v Ducha svatého…, jenž od Otce
pochází“. První, třetím a pátým všeobecným sněmem bylo zakázáno
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měnit jakýmkoli způsobem toto vyznání. Přes to však na západě vlivem
teologické spekulace začala se uplatňovati tato novota. Vyžadovalo by
dlouhého pojednání, měla-li by býti osvětlena nesprávnost nového učení
a jeho bezúčelnost pro náboženský život. Stačí poukázati krátce na sla-
biny argumentace západních bohoslovců v této otázce. Nerozeznávají
správně pocházení Ducha svatého do Otce a zprostředkování (posílání)
Ducha svatého lidem skrze Syna. Chtějíce dokázat správnost svého ná-
zoru, jsou nuceni tvrdit, že posílání je dvojí, a případně tvořit takovéto
logické řetězy: „Odkud má (Duch sv.) bytí, odtud i slyšení; odkud má
slyšení, odtud má vědění; odkud má vědění, odtud má pocházení.93)

Když východní teologové namítali, že pocházení Ducha svatého od Otce
i Syna, tj. od první i druhé božské osoby znamenalo by, že Duch svatý
pochází ode dvou principů, neboť božské osoby, třebas tvoří jednotu,
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přece jakožto osoby jsou od sebe rozlišovány, kteréžto pocházení ode
dvou principů je nehorázností, byli nuceni západní teologové utéci se
k větě, že „Duch svatý věčně pochází od Otce i Syna ne jako ode dvou
principů, nýbrž jako do jednoho principu; ne dvojím dechnutím, nýbrž
dechnutím jedním“.94) Aby dokázali, že východní církevní otcové také
věřili v pocházení Ducha svatého od Otce i Syna, překládali řecká slova
logos i rhema stejně jako „slovo“ (viz Hurter, uvedená kniha, II, 153)
a výroky jejich vykládali krouceně. Těchto potíží je ušetřen, kdo se drží
slov Kristových, případně původního znění vyznání víry nicejsko-caři-
hradského a nepřidává k nim ničeho. Novému učení dostalo se oficiál-
ního charakteru napřed ve Španělsku, kde v r. 447 místní církevní sněm
toledský, chtěje čelit arianismu, nesprávně a bez ohledu na ostatní křes-
ťanstvo se usnesl o nutnosti víry, že Duch svatý pochází od Otce i Syna.
Za 142 let jiný místní sněm toledský (589) rozhodl, že nicejsko-caři-
hradské vyznání víry má býti doplněno slovem „Filioque“ tj. „i od Syna“.
Byla to již s formálního stanoviska velká lehkomyslnost, opovážil-li se
místní sněm činit usnesení o doplnění víry a stanovit nové dogma, ne-
ohlížeje se na ostatní místní církve, ba čirá svévole, uvážíme-li, že
místní sněm doplňoval vyznání víry, stanovené všeobecným sněmem,
a že je doplňoval přes zákaz dalších všeobecných sněmů. Byl to počin
lidí, neuvědomujících si, co činí. O novém učení dověděli se východní
teologové teprve v r. 649 z listu římského papeže Martina I. (649–654),
ve kterém se zdůrazňoval názor o pocházení Ducha svatého od Otce 
i Syna, a ihned proti tomu protestovali. Ve století VIII. velmi zevrubně
tento západní názor byl vyvrácen sv. Janem Damascenským (Damas-
kinem). Zatím však na západě novota šířila se ze Španělska do Francie,
kde Karel Veliký, aby upevnil svou vládu nad Španělskem, nařídil, aby
na jeho dvoře bylo vyznání víry zpíváno při bohoslužbách stejné, jako
ve Španělsku, tj. s dodatkem „Filioque“, třebas znamenitý bohoslovec
franský Alkuin se proti tomu vyslovoval velmi rozhodně, jak patrno 
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z jeho listu k církevní obci lyonské, v němž praví: „Milení bratři, svě-
domitě se chraňte bludu nových španělských sekt. Držte se ve víře sva-
tých otců a přimkněte se ke všeobecné církvi se svatou jednomyslností,
neboť je psáno: nepřestupuj mezí starých, které položili otcové tvoji. 
A nevsouvejte ničeho nového do vyznání víry. Jděte otevřenou cestou
apoštolského učení a neodkloňujte se od královské cesty ani napravo,
ani nalevo na scestí novotářství.95) Avšak v roce 809 místní sněm fran-
ské a německé církve v Cáchách za předsednictví a nátlaku Karla Veli-
kého se usnesl, aby v celém fransko-německém království bylo vyznání
víry podle vzoru španělského doplněno. Karel Veliký oznámil to zvlášt -
ním poselství papeži Lvu III. (795 až 816), který však se vyjádřil, že vy-
znání víry doplňovat nemůže, ba přímo proti tomu protestuje. A na
znamení protestu dal na dvě stříbrné desky vyrýt latinské a řecké znění
nicejsko-cařihradského vyznání bez dodatku „Filioque“ a upevnit na
zeď chrámu s nápisem „Toto jsem dal připevnit já Lev z lásky a péče 
o pravověrné náboženství.“96) Byl si patrně vědom závaznosti usnesení
prvního, třetího a pátého všeobecného sněmu církevního. Časem však
vzhledem k tomu, že na většině území západní církve (ve Španělsku,
Francii, Německu a severní Itálii) už se všeobecně věřilo v pocházení
Ducha svatého i ze Syna, uplatňoval se tento názor více a více i v Římě
samém. Tak papež Štěpán VI. (V.), který v r. 885 zakázal slovanskou bo-
hoslužbu na Moravě, byl přesvědčen o správnosti „Filioque“, třebas 
v římských chrámech vyznání ještě v tom smyslu pozměněno nebylo.
Vsuvka „Filioque“ byla tam zavedena teprve v r. 1014, kdy to na nalé-
hání císaře Jindřicha II. nařídil papež Benedikt VIII.97) Byl to týž Bene-
dikt, který když zvěděl, že po smrti Sergia IV. (1009–1012) byl zvolen
Řehoř, vnikl s vojskem do Říma, dobyl lateránského paláce, vyhnal Ře-
hoře a dal se zvolit, posvětit a nastolit jako Benedikt VIII. A poněvadž
musel být císaři vděčen, že odmítl stížnost Řehořovu, který byl členem
nedosti spolehlivé vévodské rodiny Krecenciů, a potvrdil jeho jakožto
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příslušníka vévodské rodiny Tuskulů, v níž Jindřich II. viděl svou
oporu,98) vyhověl přání císařovu vzhledem k „Filioque“. Bylo to v době
velkého mravního úpadku papežů, a patrně Benediktu VIII. málo na
tom záleželo, je-li ve vyznání víry „Filioque“ neb ne, jen když ho císař
učinil suverénem vévodství římského, Sabiny a mark Spoleta a Kame-
rina. Rozkazem Benedikta VIII. bylo učení o pocházení Ducha svatého
od Otce i Syna vlastně povýšeno na článek víry, neboť co jest ve vyznání
víry, jest předmětem víry.
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C) DALŠÍ ZMĚNY
Církev západní oddalovala se od církve východní ještě jinými no-

votami, které, třebas netýkaly se přímo věrouky, nemohly býti východní
církvi lhostejné, poněvadž se jimi porušovala společná tradice prvo-
křesťanská. Tak byl na západě od století IX. zaváděn pro mešní boho -
služby chléb nekvašený, kdežto v církvi od počátku bylo používáno
chleba kvašeného, a pouze judaisující (k židovství klonící se) sekta
používala chleba nekvašeného. Nekvašenému chlebu byla pak později
dávána forma oplatků, čímž svaté dary pozbývaly svého přirozeného
vzhledu a zavádělo se do bohoslužebného života nemístné estétství, jež
odvádělo pozornost členů církve od duchovních věcí k dojmům vněj-
ším, a byly mimo to otevřeny do církevního života dveře různým drob-
nůstkám, které vyhovují spíše dětské mentalitě a nasládlé sentimen-
tálnosti, než vážnosti, jaká přísluší věcem Božím a odpovídá duchu
evangelia. Kromě toho bylo zaváděno na západě do chrámů více oltářů
na místo jednoho, aby mohlo býti slouženo více mší od vícero kněží, ať
už po sobě nebo i současně. To znamenalo po několikeré stránce velkou
změnu oproti době dřívější. Především byla tím roztržena jednota bo-
hoslužebného života, pozůstávající v tom, že věřící s knězem jako svým
vůdcem konali svatou liturgii, vždy společně sloužili s nejstarším, se-
skupeni všichni kolem svatého prestolu ve sjednocení s veškerou cír-
kevní obcí. Zřízení několika oltářů vedlo k zavedení tzv. tichých mší
anebo naopak instituce tichých mší vedla k zavedení vícero oltářů. Ať
novota začala tak neb onak, znamenala porušení bohoslužebné jednoty
jak mezi knězem a církevní obcí, tak mezi kněžstvem samým. Kněz byl
vyňat z bezprostředního bohoslužebného společenství s církevní obcí.
Místo, jež do té doby zaujímala spoluobětující shromážděná obec, zaujal
nyní ministrant, ale ovšem už na jako aktivní činitel společné bohos-
lužby církevní obce, nýbrž jako sluha knězův; právě proto byl nazván
ministrantem, tj. sluhou. Kněz byl vysoko vyzdvižen nad věřící, kteří

208 C O Z P Ů S O B I L O V E L K Ý R O Z K O L C Í R K E V N Í

SvatiC&M_sazba  4/16/13  11:56 AM  Stránka 208



přece tvoří církev, a mohl už konat bohoslužbu i bez nich, což před tím
byla věc neslýchaná; stal se tak jako jednotlivec jediným nositelem li-
turgie. Byla to ze stanoviska apoštolské církve veliká změna, kterou
nejen bohoslužebný, ale i všeobecně církevní život byl pozměněn smě-
rem ke knězovládě (klerikalismu), čímž věřící v rozporu s prvotním
křesťanstvím, avšak v souhlase s pseudoisidoriánskými dekretáliemi,
byli zbaveni všech práv v církevním organizmu. Nedosti na tom: kněží
latinští sloužili mši svatou denně i vícekrát,99) tedy přijímali tělo a krev
Páně několikrát po sobě, věc to v původní církvi taktéž neslýchaná.

Dále oddálila se církev římská od prvotní praxe církevní též zave-
dením všeobecného celibátu kněžského. O původní praxi církevní
svědčí apoštolské pravidlo V. a XVII., jejichž obsah jsme už uvedli. Další
apoštolské pravidlo LI. pak stanoví: „Jestliže duchovní osoby zdržují se
od manželství… ne k vůli cvičení se v dobru, nýbrž z hnusu a odporu,
zapomínajíce, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu…, takoví mají
se buď polepšiti, nebo mají býti svrženi a z církve vyloučeni, a také lai-
kové, kteří tak smýšlejí, mají býti z církevního společenství vylou-
čeni“.100) Gangerský sněm (město Gangra bylo v Malé Asii v provincii
Paflagonie), konaný v polovině IV. století, stanovil v pravidle I., že kdo
haní manželství a hnusí si ženu, která obcuje se svým mužem, jsouc
věrná a pobožná, nebo tvrdí o ní, že nemůže vejíti do království Božího,
má býti z církve vyloučen; tentýž trest má podle pravidla IV. téhož
sněmu stihnouti toho, kdo tvrdí, že večeře Páně nemá se přijímat od
kněze ženatého.101) Proto církev východní zamítala nucený celibát kněž-
ský, zaváděný v západní církvi a přímo zakazovala od nastávajících
kněží před jejich rukopoložením požadovati slib celibátu.102)

Patří sem též velké zesvětačení duchovenstva na západě, zvláště
biskupů, jejichž dvory ničím se nelišily ode dvorů světských knížat.

Všechny tyto změny vyvolávaly na východě, který zachovával sta-
rou tradici i praxi, velké rozpaky a obavy o jednotu církve.
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12. Rozkol

Přechodné, byť i déle trvající, rozkoly byly v církvi častým zjevem.
Hned v I. století povstal rozkol nazarenský, ve II. a III. montanistický,
novaciánský a proticypriánský, ve IV. heraklionovský a ariánský, kte-
rýžto poslední zasáhl téměř všechny místní církve. Nebylo století, aby
v něm nebylo došlo k rozkolu hned tam, hned jinde.

Ve století IX. povstal několikaletý rozkol mezi římskou a caři-
hradskou církví v době, kdy římským papežem byl Mikuláš I. a caři-
hradským patriarchou Fotios. R. 856 ujal se v Cařihradě vlády mladý
císař Michal III. (856–867), který byl sice prohlášen plnoletým, ale
nedosáhnuv fysické plnoletosti potřeboval pomocníka-spoluvladaře.
Byl jím jeho strýc Bardas, muž to mající zájem o vědu, o němž však
kolovala pověst, že má poměr s vdovou po svém synu, aniž však bylo
lze oprávněnost této pověsti prokázat. Patriarcha Ignatios, který už 
v důsledku svého nepříznivého stanoviska k oživení studia starých kla-
siků na cařihradské universitě cítil odpor k císařovu spoluvladaři, 
na základě oněch pověstí nepřipustil na Zjevení Páně r. 857 Bardu 
k sv. přijímání před zraky celého dvora císařského a veškerého národa,
kterýžto počin mnozí odsuzovali jako unáhlený a neodůvodněný. Toto
zahanbení podnítilo Bardu k zahájení procesu proti Ignatiovi, který
na základě různých obvinění byl ještě téhož roku odsouzen a sesazen.
Nástupcem jeho byl zvolen první státní tajemník a senátor Fotios, laik,
ale největší učenec i teolog té doby103) a člověk života bezúhonného,
jemuž však jeho odpůrci vytýkali pýchu. Po volbě byl postřižen za mni-
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cha a postupně rukopoložen na všechny duchovní stupně, což se občas
dělo.

Přátelé Ignatiovi považovali ho za usurpátora. Proto v r. 859 požádal
císaře, aby vzhledem k tomu, ale i k vůli jiným nahromadivším se otáz-
kám svolal všeobecný sněm. Císař mu vyhověl a rozeslal pozvání všem
patriarchům na r. 861. Římský patriarcha papež Mikuláš I. (858–867),
jsa úplně proniknut myšlenkou, že mu přísluší pravomoc nad celou cír-
kví, ba že moc jeho je vyšší než moc panovníků, a nenacházeje se 
v žádném státoobčanském poměru k řeckým císařům, použil této pří-
ležitosti, aby prosadil uznání své pravomoci i na východě. Doba byla 
k tomu dosti příznivá. Říše byzantská nebyla už dávno tím, čím bývala,
neboť zmenšila se o většinu Malé Asie, o celý Egypt, Afriku i střední 
a severní Itálii a patriarchové alexandrijský, antiochijský i jerusalemský
byli poddanými mohamedánských Arabů a zůstal jim tak malý počet
věřících, že stali se jen stíny dřívějších patriarchů, třebas duchovní au-
torita jejich byla stále vysoká. Opíraje se o tyto sobě příznivé okolnosti,
poslal Mikuláš I. do Cařihradu na sněm legáty, biskupy Radualda 
Portského a Zachariáše Anagniského s instrukcemi, aby vystupovali ja-
kožto plnomocníci nejvyššího soudce v církvi. Odevzdal jim též dopisy
pro císaře i patriarchu Fotia. Oba adresáty chválil za jejich pravověrnost,
ale vytýkal, že Ignatios byl sesazen nespravedlivě a Fotios neprávem 
z laika byl povýšen na patriarchu, a prohlásil, že rozhodnutí učiní, až
legáti jeho věc vyšetří. Při tom odůvodňoval svou pravomoc tvrzeními
vzatými z vymyšlených, případně falšovaných dokumentů církevně-
právních i historických, o nichž zde už byla řeč, nad čímž se Fotios
jenom odvolává na listiny falešné. Na sněm sešlo se 318 biskupů, kteří
se usnesli na sedmnácti pravidlech. Ve věci Fotia a Ignatia rozhodl sněm
po slyšení svědků a prohlédnutí dokumentů, že Ignatios byl právem se-
sazen a Fotios, že se stal patriarchou zákonným způsobem. Usnesení
bylo jednomyslné včetně papežských legátů, kteří se v Cařihradě pře-
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svědčili, že stanovisko papežovo je věcně neudržitelné. Současně byly 
i výtky a nároky Mikulášovy formou velmi mírnou zamítnuty. O faleš-
ných dokumentech, na něž se papež odvolával, vyslovil se Fotios taktně
v tom smyslu, že jsou to zákony ve východní církvi neznámé a tedy ne-
uznávané. Když se delegáti vrátili do Říma, papež je vyloučil z církve,
poněvadž se nedrželi daných jim instrukcí. Mimo to prohlásil, že
uznává Ignatia stále ještě za patriarchu a Fotia, že sesazuje a dává do
klatby. Toto rozhodnutí bylo však ve východní církvi ignorováno, jako
věcně nesprávné a formálně neplatné.

Papež brzy nato zasadil cařihradské církvi ránu, o níž se domníval,
že bude trvalá a nenapravitelná. Běželo o organizaci křesťanství v Bul-
harsku. Tam prvním křesťanským králem byl Bogoris čili Boris. Přijal
křesťanství na opětované prosby své sestry, která byvši v dřívější válce
zajata a odvedena do Cařihradu, žila na dvoře císařském a stala se tam
křesťankou. Boris byl pokřtěn r. 864 cařihradskou církví, a kmotrem
byl mu císař Michal III., v důsledku čehož přijal křestní jméno Michal.
Církevní práce v Bulharsku ujali se kněží cařihradského patriarchátu.
Papeži Mikuláši I. se však podařil zapůsobit na Borise tvrzením, že cír-
kevní závislostí na Cařihradě dostane se také bulharský stát pod nad-
vládu řeckou. Proto Boris vstoupil ve styky s římskou stolicí a poslal
Mikuláši I. list, ve kterém mu předkládá 105 náboženských a církevních
otázek s prosbou, aby mu na ně odpověděl, a aby mu poslal biskupy,
kteří by bulharskou církev zorganizovali. Zdá se, že otázky byly od vy-
jednavačů římské církve předem připraveny. Mikuláš I. odpověděl na
předložené otázky a poslal do Bulharska biskupy v čele s biskupem 
portským Formosem, aby vybudovali tam církev, jakožto odnož církve
římské. Po jejich příchodu byli řečtí kněží z Bulharska vypuzeni. Začato
s organizací církve podle obřadu latinského, při čemž činěno vše, aby
církev cařihradská byla u Bulharů diskreditována. Římští biskupové
prohlašovali mezi jiným, že řečtí kněží nejsou pravými kněžími, poně-
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vadž jsou ženatí, a že biřmování řecké je neplatné. V důsledku toho ro-
zeslal patriarcha Fotios okružní list ostatním východním patriarchům,
zval je do Cařihradu, aby zaujali k tomu stanovisko. Skutečně r. 867
shromáždilo se v Cařihradu mnoho biskupů celé východní církve, kteří
odmítli útoky na církev řeckou a prohlásili, že celá východní církev pře-
rušuje společenství s Mikulášem I., který už před tím byl na Fotia uvrhl
klatbu. Usnesení to bylo prostřednictvím císaře Michala III. posláno
západnímu císaři Ludvíku II. (855–875). Zatím však Mikuláš I. zemřel
a také v řecké říši nastal velký převrat. Císař Michal III. byl zabit svým
dvořanem Basilem Makedoncem, který pak se zmocnil trůnu. Patriar-
cha Fotios patrně se netajil svým úsudkem, neboť nový císař (867–886)
ho svrhl a povolal nazpět Ignatia. Brzy nato prohlásil, že svolává do Ca-
řihradu všeobecný církevní sněm na r. 869, a poslal list nástupci Miku-
lášovu Hadriánovi II. s výzvou, aby na tento sněm za účelem obnovení
jednoty církevní poslal své zástupce. Papež milerád vyhověl, ale dal
svým legátům, biskupům Donátovi z Ostie a Štěpánu z Nepi, kterým byl
přidělen i jáhen Marinus, instrukci, aby nepřipustili jiných věcí k pro-
jednávání, než jedině rozhodnutí Mikuláše I., že Fotia sesazuje a dává
do klatby, a aby u císaře prosadili, že na sněm nemá být nikdo připuš-
těn, kdo podle předem připravené formule předběžně neuzná vý -
sostných práv římského stolce v celé církvi. Legáti chovali se skutečně
jako diktátoři. Sněm byl zahájen ve chrámě Boží moudrosti za předsed-
nictví jejich, ale za deprimujících okolností, neboť našlo se všeho všudy
jenom 12 biskupů, kteří prohlášení podepsali. Proto bylo potřeba zase-
dání odkládati tak dlouho, až místo biskupů, kteří otevřeně odsuzovali,
co se dělo, a byli za to svrženi, došlo k ustanovení a posvěcení jiných,
čímž počet členů sněmu vzrostl na 102. Sněm byl zahájen 5. října 869
a ačkoliv schůzí bylo jen 10, trval až do poloviny února 870. Zabýval se
jen osobou Fotiovou a otázek pravomoci římského stolce; otázek vě-
roučných, bohoslužebných a disciplinárních vůbec se nedotkl. Fotios
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byl několikráte předvolán a vyšetřován. Ačkoliv s ním bylo zacházeno
nepěkně, choval se stále důstojně. Na urážky mlčel a na otázky odpoví-
dal klidně, často slovy Písma svatého. Legáti papežští byli na výsost po-
drážděni jeho klidem a snažili se sehnati důkazy, že na sněmu v r. 861
pracoval falešnými svědky a podvody. Přes to, že důkazy takové nebyly
nalezeny, sněm Fotia vyloučil z církve. Usnesení toto nebylo však na vý-
chodě uznáno a hned po sněmu biskupové, kteří se ho zúčastnili, lito-
vali.104) Ani zásadně, ani fakticky římská stolice tímto sněmem ničeho
nezískala. Naopak legáti papežští byli ještě svědky, jak Bulhaři, nespo-
kojení s latinským obřadem a s působením římských biskupů, přišli do
Cařihradu s prosbou, aby jim byli znovu posláni řečtí kněží. Tak vrátili
se římští legáti domů u vědomí, že utrpěli neočekávanou porážku. Brzy
nato opustili též římští misionáři Bulharsko. Sám patriarcha Ignatios
rukopoložil a v březnu 870 poslal do Bulharska arcibiskupa Theofy-
lakta. Papež Hadrián II. vyslovil nad tímto arcibiskupem i nade všemi
duchovními, kteří s ním přišli do Bulharska, klatbu a patriarchovi Ig-
natiovi pohrozil třikráte vyloučením z církve, neodvolá-li Theofylakta,
avšak ani Ignatios ani Theofylakt toho nedbali. Císař Basil I. Makedonec
nemohl se ubránit dojmu, že Fotios dobyl vlastně morálního vítězství,
a povolav ho ještě za života Ignatiova na svůj dvůr, svěřil mu výchovu
svých dvou synů. Po smrti Ignatiově, která nastala v r. 877, vrátil se Fo-
tios po všeobecném přání cařihradského lidu i duchovenstva, jakož 
i biskupů celé říše, na patriarší stolec. V odporu proti Fotiovi setrvali 
z vysokých církevních hodnostářů pouze metropolita smyrenský Mi-
trofan a metropolita neocesarejský Stylián. Byv znovu nastolen, požádal
Fotios císaře o obnovení procesu, kterému byl podroben v r. 869, a pro-
sil, aby byl za tím účelem svolán sněm, který by byl stejně sestaven jako
onen v r. 869. Římskou stolici zaujímal tehdy Jan VIII. (872–882), který
byl nakloněn usmíření s Fotiem, doufaje, že Fotios pak ve věci Bulhar-
ska ustoupí. Proto obdržev od Basila I. Makedonce pozvání na sněm,
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nejen poslal na něj ochotně své legáty biskupy Pavla Ankonského a Eu-
gena Ostijského, později pak ještě kardinála Petra od sv. Chrysogona,
ale i přiznal Fotia za zákonitého patriarchu a pohrozil každému vylou-
čením z církve, kdo by proti Fotiovi brojil. Avšak žádal od Fotia, aby 
poprosil římskou stolici o odpuštění, uznal její výsostní autoritu a pro-
pustil Bulharska ze své jurisdikce. Po příchodu římských legátů do Ca-
řihradu byl sněm v r. 879 zahájen za předsednictví Fotiova ve chrámě
Boží Moudrosti za účasti 383 biskupů. Za souhlasu římských legátů
sněm nejen prohlásil Fotia zákonitým patriarchou, a vše, co bylo proti
němu učiněno, zrušil, ale i sněm z r. 869 vyškrtl ze seznamu sněmů;
dále znovu ustanovil, že se vyznání víry má zachovati v tom znění, jak
bylo usneseno na všeobecných sněmech v Niceji a Cařihradě, a každý,
kdo by na něm cokoliv měnil, že má býti z církve vyloučen. Nad to se
tento sněm prohlásil všeobecným. Na konec vydána byla tři pravidla,
jimiž se prohlašuje, že biskupské stolice římská a cařihradská jsou si
koordinovány, a to bez úhony čestného prvenství a titulů římského pa-
peže; že západník, který je vyloučen římským biskupem z církve, má
se i na východě považovat za vyloučena, a výchoďan, vyloučený caři-
hradským biskupem, že má býti považován za vyloučena na západě; 
a konečně že každý, kdo se protiví usnesením tohoto sněmu, má býti
zbaven společenství církevního. Se vším tím souhlasili i delegáti římští,
doufajíce snad, že Fotios vyhoví požadavku Janovu, poprosí o odpuštění,
uzná právní primát římské stolice a propustí Bulharska ze své pravo-
moci. Ale Fotios toho neučinil, třebas odpověděl na list papežův formou
velmi uctivou. Jan VIII., ačkoliv nebyl spokojen, ihned odepsal, že sice
očekával od Fotia více pokory, přece však že přijímá všechna usnesení
tohoto sněmu. Ve druhém listě, který od většiny západníků byl dlouho
prohlašován za podvržený, ale nyní jest autentický, odsoudil Jan VIII.
výslovně dodatek „Filioque“ ve vyznání víry a prohlásil, že římská cír-
kev, která dosud toho dodatku nepřijala, učiní vše, aby byl z vyznání
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odstraněn na celém západě, při čemž však prý se musí postupovat velmi
opatrně. Když ve věci Bulharska Fotios ničeho nepodnikl, poslal Jan
VIII. do Cařihradu biskupa Marina, který v r. 869 ještě jako jáhen byl
členem poselstva římského a byl zapřisáhlým nepřítelem Fotiovým, aby
se přesvědčil o stanovisku Cařihradu v otázce bulharské. Zvěděv v r. 881
od Marina, že Cařihrad nemíní ničeho podniknout proti vůli Bulharů,
kteří tehdy sami se vzpírali podřídit se jurisdikci římské, vystoupil
papež rozhněván na kazatelnu a prohlásil, že zrušuje všecko, na čem se
církevní sněm v r. 879 usnesl, a že vyslovuje nad Fotiem slavnostní
klatbu. Tak papež zase obnovil rozkol jedině z důvodů prestižních, pro-
hlásiv neplatným, s čím před tím vyslovil souhlas. Také nástupci Janovi,
především sám Marinus, povýšený na stolec papežský (882-884), Ha-
drián III. (884–885) i Štěpán VI. (V.), který, jak je známo, definitivně
zakázal bohoslužbu slovanskou na Moravě, opakovali klatbu nad Fo-
tiem. Na východě však toho nebylo dbáno. Fotios zůstal patriarchou,
dokud nenastala změna na trůně císařském. Po smrti Basila I. Make-
donce nastoupil jeho syn Lev VI. Filosof (886-912), člověk učený, lite-
rárně činný a žák Fotiův. Podezřívaje však Fotia z velezrádných úmyslů,
sesadil ho a poslal do monastýru, kde Fotios v pilné spisovatelské práci
umřel r. 891. Po odstranění Fotiově obnovil Řím z taktických důvodů
společenství s Cařihradem, třebas východní církev se nepřizpůsobila
nárokům římského stolce.

K dalšímu konfliktu mezi římskou a cařihradskou církví došlo za
papeže Sergia III. (904–911), milostníka Marozziina. Císař Lev VI. Fi-
losof byl třikráte ženat a neměl dítek. Po smrti třetí ženy chtěl uzavříti
čtvrtý sňatek, čehož východní církev vůbec nepřipouští, takže ani pa-
triarcha není oprávněn sňatek takový povolit, leč by všeobecný sněm
odvolal tento zákaz. Císař byl si toho vědom a svolal k vůli této věci
sněm, pozvav všechny patriarchy, tedy i římského, s nímž byl v přátel-
ských stycích už od doby, kdy sesadil Fotia. Ale nechtěl čekat, až se
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sněm sejde, a r. 906 přemluvil dvorního svého kněze Tomáše, aby ho
tajně oddal. Patriarcha Mikuláš Mystik (901–907 a pak opět 912–925),
dověděv se nějakým způsobem o tom, suspendoval tohoto kněze. V těch
dnech přišli na svolaný sněm do Cařihradu delegáti papeže Sergia III.,
kteří, poněvadž v západní církvi byl čtvrtý sňatek dovolen, prohlásili
ještě před tím, než sněm mohl být zahájen, nejen sňatek císařův za
platný, ale i samého patriarchu, který s tím nesouhlasil, za sesazena 
a z církve vyloučena. Císař byl rád, že se může zbavit přísného patriar-
chy, a poslal ho v r. 907 do vyhnanství. Z toho povstalo ve východní cír-
kvi takové rozhořčení, že sněm se stal nemožným. Sám císař, když
umíral, uznal, že chybil, a vyslovil přání, aby Mikuláš Mystik byl z vy-
hnanství povolán zpět a znovu dosazen, což za syna Lvova Konstan-
tina VII. (912–959) se i stalo. A tu teprve byl v r. 920 i za přítomnosti
legátů papeže Jana X. konán sněm, který setrval na stanovisku, že čtvrtý
sňatek není přípustný. V r. 933 za papeže Jana XI. (931–935), syna to
Marozziina, římská stolice opět zasáhla do poměrů církve cařihradské.
Roman I., spoluvladař císaře Konstantina VII., vzal si do hlavy, že syn
jeho Theofylakt, mladík to teprve 16letý, musí se státi patriarchou, i se-
sadil starého patriarchu Trufona. Poněvadž nikdo nechtěl Theofylakta,
který nad to byl velmi lehkomyslný, vysvětit, obrátil se Roman I. na pa-
peže Jana XI., jehož delegáti Theofylakta vysvětili. Theofylakt fungoval
celá dvacet tři léta a byl jednomyslně považován za prznitele a hanobi-
tele cařihradské stolice. Žil nemravně, byl vášnivým milovníkem koní
a pro duchovní věci neměl nejmenšího smyslu. Toto zasáhnutí papeže
Jana XI. vyvolalo na východě dlouhotrvající rozhořčení. Když v roce
1014 papež Benedikt VIII. vložil do vyznání víry vsuvku „Filioque“, byl
za patriarchy Sergia II. Manuelita (999–1019) v Cařihradě konán sněm
východních patriarchátů, který se usnesl, aby jméno římského patriar-
chy bylo vyškrtnuto z církevních vzpomínkových knih (dyptich). Dokud
v samém Římě, který v té době byl už církevně-právním centrem celé
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západní církve, nové učení vyjádřené slovem „Filioque“ nevešlo ve vy-
znání víry, dotud byla aspoň slabá naděje, že nevzejde z toho nové
dogma, zvláště když papež Jan VIII. ujišťoval, že římská stolice se při-
činí, aby tam, kde „Filioque“ bylo už vsunuto do vyznání, zase bylo ob-
noveno původní znění. Je v církvi zajisté možno, aby bohoslovci hájili
různé teologické názory čili teologumena, není však přípustné takováto
theologumenon povyšovati způsobem, jak se to v západní církvi v tomto
případě dělo, na články víry, závazné pro všechny křesťany. Jakmile 
v Římě vložili „Filioque“ do vyznání, bylo patrno, že jest veta po jednotě
církve, když v ní už neplatí usnesení všeobecných sněmů. Nelze se divit,
že na východě začala polemika, neboť běželo o zásadní věc.

Nejsystematičtější a nejpodrobnější polemické spisy se objevily 
v polovině XI. století a autory jejich byli: Nikita Steat, archimandrit 
studitského monastýru v Cařihradě, Lev Ochridský, metropolita církve
bulharské, která byla zatím v r. 932 od cařihradského patriarchátu 
obdržela samostatnost, a patriarcha cařihradský Michal Kerularios
(1043–1058). Všechny tyto spisy vyznamenávaly se tonem mírným.
Novoty západní církve byly v nich charakterizovány jen jako odchylky
od apoštolské tradice. Římský papež Lev IX. (1049–1054) reagoval na
ně však velmi ostře listem, adresovaným Michalu Kerulariovi, v němž
vytýkal, že on i Lev Ochridský opovažují se poučovat papeže, který je
nad ně oba daleko povýšen, což prý je od nich drzost dosud neslýchaná.
Ve stejném smyslu psal Lev IX. též ostatním patriarchům a napomínal
je, aby nedrželi s Michalem Kerulariem. Císař Konstantin IX. Mono-
mach (1042–1056), kterému by byla přišla velmi vhod pomoc papežova
při hájení zbývající mu části dolní Itálie proti Saracénům, požádal pa-
peže, aby za účelem aspoň předběžného a zatímního vyrovnání dife-
rencí mezi západem a východem poslal do Cařihradu delegáty, a na
žádost císařovu napsal papeži též patriarcha Michal smířlivý list. Papež
vyslal k vyjednávání kardinála Humberta ze Silvy Kandidy, kancléře 
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Bedřicha (pozdějšího papeže Štěpána X. (IX.) a arcibiskupa Petra 
z Amalfi, kteří všichni byli proti výchoďanům velmi zaujati. Ovládali
sice podrobně tehdejší západní teologii, ale byli stejně, jako v té době
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všichni západní teologové, zatíženi neznalostí historického vývoje cír-
kve a vystupovali s takovou hrubou bezohledností, že to vzbuzovalo 
vše obecný úžas. Kardinál Humbertus napsal své repliky, jednu proti pa-
triarchu Michalu Kerulariovi, druhou proti Nikitu Stetatovi. Obě byly 
obsahem nevěcné a výrazem provokativní. Zvláště sprostě byla napsána
replika proti archimandritu Nikitovi, požívajícímu všeobecné úcty; kar-
dinál ho nazýval vagabundem, oslem, kurevníkem, arcikacířem a jinak.
(Viz Dr. A. Pichler, Geschichte der kirchlichen Trennung zwischen dem
Orient und Occident I, 258.) Východní církev charakterizoval jako vlast
kacířstev, která z neznalosti spatřoval ve starokřesťanských jejich obřa-
dech. Obviňoval ji dokonce i z falšování vyznání víry, neboť prý „Filio-
que“ bylo od začátku ve vyznání nicejsko-cařihradském, výchoďané
však prý toto slovo vyškrtli. Tyto provokace východní církev nejen po-
buřovaly, ale byly pro ni i dokladem, že jest jí co činit buď s ignorancí
nebo s drzostí, která se domnívá, že smí v Cařihradě vystupovat s ta-
kovými nehoráznostmi. Císař, jemuž záleželo mnoho na smírné do-
hodě, byl k papežským delegátům stále velmi úslužný a dokonce osobně
zajel s nimi k Nikitu Stetatovi, kterému tak dlouho domlouval, až své
spisy v zájmu pokoje v církvi před nimi vhodil do ohně, což oni hned
po odchodu od něho prohlašovali za odvolání, kdežto on spisy spálil je-
dině k vůli klidu a ne proto, že je považoval za nesprávné. Po tomto čistě
vnějším úspěchu chtěl kardinál Humbert tutéž taktiku uplatnit též 
u patriarchy. Ten však dověděv se, co se stalo u Nikity, prohlásil, že chce
s delegáty papežovými konferovat jen na širokém foru, aby všichni přít-
omní byli svědky průběhu jednání, tedy nejlépe na církevním sněmu.
Nato odpověděl Humbertus tím, že napsal v latinském jazyku dekret,
kterým jako plnomocník římské stolice patrně na základě instrukcí Lva
IX., tehdy už zemřelého, uvalil klatbu na Michala Kerularia i na všechny
stejně smýšlející. S tím dekretem přišli dne 16. července 1054 delegáti
papežští do chrámu Boží Moudrosti, kde právě se konaly bohoslužby, 
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a položivše jej na sv. prestol, šli k vratům chrámovým, kde setřásli prach
ze své obuvi a odešli. Nastal šum a všech přítomných zmocnilo se ro-
zechvění. Sám císař neočekával, že papežští legáti učiní něco podob-
ného, a odsoudil jejich jednání; oni však už rychle odcestovali. Patri-
archa ihned svolal místní sněm, který po přečtení dekretu Humbertova
se usnesl vrátit klatbu na ty, kdož ji vyslovili. Nato rozeslal encykliku,
v níž uvedl celé znění dekretu a přičinil seznam změn, které byly v zá-
padní církvi zavedeny v rozporu se starou tradicí církevní.

Činitelé východní církve byli si ovšem vědomi, že nějaké nepod-
statné různosti v obyčejích, v kázni a obřadech neodůvodňovaly by po-
rušení jednoty. Rozhodujícími byly hlavně dodatek „Filioque“ a úsilí
římských papežů o ovládnutí celé církve, což obojí bylo v rozporu s usne -
seními všeobecných sněmů církevních a přimělo východ, že setrval už na
přerušení církevního společenství se západem. Na druhé straně západ se-
trval na učení, že Duch svatý pochází od Otce i Syna, na jurisdikčním pri-
mátu papežů nad celou církví a při ostatních novotách. Dodnes se na
západě prohlašuje Fotios neprávem za hlavního a potměšilého zakladatele
rozkolu, a Michal Kerularios za nesnášenlivého, omezeného a pyšného
dokončitele jeho.105) Obě strany vzájemně si činí výtky: západ vytýká vý-
chodu rozkol, východ západu zavedení nových dogmat. I východ i zá-
pad přisvojují si katolicitu a pravoslavnost (na západě se říká pravověr-
nost),106) třebas západní církev zvláště od sněmu tridentského nazývá se
v jakémsi výlučném smyslu katolickou, východní pak pravoslavnou.

Nevyvratitelným faktem jest, že od konce IX. do poloviny XI. sto-
letí, tedy v době, kdy napětí mezi křesťanským východem a západem
stále se přiostřovalo, až vyvrcholilo v církevním rozkolu, nacházela se
římská stolice po stránce zbožnostní i mravní ve strašném úpadku.
Zatím co v Cařihradě od Fotia do Michala Kerularia bylo jen 16 patri-
archů, vystřídalo se v Římě za tutéž dobu 46 papežů. Z těchto 16 caři-
hradských patriarchů jediný Theofylakt, jehož nastolení bylo umožněno
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právě zásahem papežské stolice, byl nehodný, ostatní však vynikali
zbožností, mravní vážností i vědomostmi, zatím co převážná většina
oněch papežů stála v ohledu teologickém a zvláště mravním velmi hlu-
boko a celá řada jich skončila smrtí násilnou, ne však mučednickou, 
v důsledku konfliktů, v nichž se octli vlastním nemravným životem.

Po rozkolu východní církev žila si svým způsobem, cítíc značnou
úlevu, že už nebyla nucena zabývat se římskými klatbami a zachovávajíc
stále patriarchátní, případně metropolitní soustavu samostatných míst-
ních církví i usnesení všeobecných sněmů církevních, čímž udržela sou-
vislost s prvními stoletími. Římská pak církev, zcentralizovavší v osobě
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papežově všecky západní místní církve, které pozbyly tak své samostat-
nosti, šla dále směrem značícím větší a větší vzdalování se od řádů
prvokřesťanských. Bylo uvedeno v život nové učení o zadostičinitelském
významu dobrých skutků a o přebytečných zásluhách světců, které
vedlo k instituci odpustkové, tj. k promíjení časných trestů za hříchy 
a to mimo svátost pokání, na základě pokladu, pozůstávajícího prý 
z těchto přebytečných zásluh světců. Papežové v důsledku myšlenek,
obsažených v pseudoisidoriánských dekretáliích, domohli se skutečné
moci nad západoevropskými státy, vládli duchovním mečem, který roz-
kazoval mečům světským, měli vliv na dosazování panovníků, ale též
osvobozovali stavy, případně poddané od poslušnosti k hlavám států.
Tato nejvyšší moc vedla však opět k hlubokému pádu mravnímu, ke
dvojpapežství i trojpapežství, za něhož byly vzájemně prohlašovány
klatby, takže na celém Západě nastala úžasná nejistota, koho se držet.
Zmohutněly pochybnosti, lhostejnost a nevěra.

V době trojpapežství byl upálen Mistr Jan Hus. Trojpapežství po-
minulo, ale celkové poměry se nelepšily. Vystoupil Luther, Zwingli, 
Kalvín a došlo v XVI. století k novému velkému rozkolu, kterým byla 
západní církev rozdělena ve dvě: římsko-katolickou a evangelickou
(protestantskou), načež zbylá část římského katolicismu se ještě více
zcentralizovala, sněmem tridentským byla prohlášena za katolickou ve
smyslu výlučném a papež nadřízen všeobecným sněmům církevním.
Jako nejvyšší hlava církve prohlásil Pius IX. v r. 1853 nové dogma, že
Panna Maria byla bez poskvrny počata, ač Tomáš Akvinský své doby
tento názor stroze potíral, sám pak Pius IX. a s ním všichni papeži byli
vatikánským sněmem v r. 1870 prohlášeni neomylnými, pokud ve vě-
cech víry a mravů činí slavnostní rozhodnutí.

Po VII. všeobecném sněmu, tedy po roce 787 nebyl už konán ta-
kový sněm církevní, který by byl ode všeho křesťanstva uznáván jako
všeobecný. Návrat k instituci všeobecných sněmů, jakožto nejvyšších
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orgánů církevních, jeví se však býti velmi potřebným, ba nutným, má-
li křesťanství splnit svůj úkol mezi lidmi. Nesplní ho zcela, zůstane-li
roztříštěno, neboť roztříštění odporuje vůli zakladatele církve a její je-
diné nejvyšší hlavy, Ježíše Krista, a vede ke vzájemnému odcizení, vzá-
jemné neznalosti, nesprávným a křivdícím úsudkům, nevraživosti,
pohrdání a osamocenosti, čímž ochromuje se síla křesťanské víry. Z vě-
domí velikých škod, povstavších v důsledku roztříštěnosti křesťanstva,
vyrůstá v poslední době hnutí tak zvané ekumenické, usilující o vzá-
jemné poznání a společnou práci. Hnutí tohoto zúčastňují se činně 
a oficiálně církve evangelická a pravoslavná, kdežto římská stojí stranou
prohlašujíc, že by mohlo k její oficiální spolupráci dojít teprve tehdy,
až by obě prvně jmenované církve uznaly římského papeže za neomyl-
nou hlavu veškerého křesťanstva. Toho však ani pravoslavná ani evan-
gelická církev nemohou učinit, namítajíc, že by tím přišli do rozporu 
s Biblí a nepopiratelnými dějinnými skutečnostmi.

224 R O Z K O L

Dne 7. 12. 1965 ve společném komuniké papež Pavel VI. a konstantinopolský 
patriarcha Athenagoras odvolali vzájemně exkomunikace vyhlášené v roce 1054. 
Dne 25. června 1967 se setkali patriarcha Athenagoras a papež Pavel VI. 
v sídle konstantinopolského patriarchy ve Phanaru (Istanbul).
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ODKAZY:
1) Písmo Svaté, Skutky apoštolů hl. II. v. 41
2) Skutky apoštolů I, 15–26.
3) Skutky apoštolů VI, 2–4.
4) Skutky apoštolů, hl. XIII.
5) Evangelium Matoušovo, hl. XVIII, v. 20.
6) Evangelium Janovo XVI, v. 13.
7) Skutky apoštolů, hl. XV.
8) Evangelium Janovo XX, 21.
9) Evangelium Janovo XVIII, 36.

10) Evangelium Matoušovo IV, 18–20.
11) Evangelium Matoušovo X, 2–4.
12) Evang. Matoušovo XIV, 28–31.
13) Tamtéž XVI, 16.
14) Evangelium Matoušovo XVI, 21 a 22.
15) Tamtéž XXVI, 31–35.
16) Evang. Janovo XVIII, 10.
17) Evang. Matoušovo XXVI, 69–75.
18) Evang. Matoušovo XVII, 1 a n.
19) Evang. Lukášovo VIII, 51.
20) Epištola ke Galatským II, 9.
21) Evang. Matoušovo XVI, 17–19.
22) Evang. Janovo XXI, 15–17.
23) I. epištola sv. Pavla ke Korintským I, 11–13, III, 9–11, III, 22 a IV, 1.
24) Epištola k Efezským II, 19–21.
25) Skutky apoštolů IV, 10–12.
26) Migne, Patres Latini, 38, Col. 479.
27) Ev. Matoušovo XVIII, 18
28) I. Epištola Petrova V, 1–3.
29) Skutky apoštolů VIII, 14.
30) Skutky apoštolů XI, 1–4.
31) Epištola ke Galatským II, 11–13.
32) Ev. Markovo X, 35–43.
33) Apoštolské pravidlo I. – Milaš, Pravila I, 43.
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34) Apoštolské pravidlo V. stanoví, že duchovní, který by svou ženu vypudil
třebas i z důvodů bezbožnosti, má býti suspendován, nevezme-li ji zpět,
má býti svržen. Milaš, Pravila I, 49.

35) Apoštolské pravidlo XVII. – Milaš, Pravila I, 74.
36) Milaš, Pravila I, 96 a 97.
37) Tamtéž I, 47. Též Jevs. Popovič, Opca crkvena istorija I, 286.
38) Apoštolské pravidlo XXXIV: „Biskupové každého národa mají znáti

prvního mezi sebou a nechať ho považují za hlavu a ničeho vážnějšího ne-
chať nepodnikají bez jeho vědomí, ale každý nechať koná jen to, co se týče
jeho okrsku a podřízených mu míst, avšak i onen prvý biskup nechať nečiní
ničeho bez vědomí ostatních biskupů, neboť tak bude zachována jedno-
myslnost a oslaven bude Bůh skrze Pána ve sv. Duchu, Otec i Syn i svatý
Duch.“ Milaš, Pravila I, 93.

39) Milaš, Pravila I, str. 100.
40) Jevs. Popovič, Opča crkvena istorija I, 291 a n.
41) Pravidlo IX. místního sněmu antiochijského (r. 343) odůvodňuje vyšší čest

metropolitů tím, že do metropolitního (hlavního) města přicházejí ze
všech stran lidé, kteří tam mají práci. Milaš, Pravila II, 59. 

42) V nejvyšší míře uplatnily se tyto okolnosti u církevní obce města celé říše,
Říma. Sv. Irinej, který spravoval asi od r. 177–202 církev Iyonskou, hovoře
o významu římské církve, poukazoval taktéž na to, že do Říma jsou nuceni
docházet lidé z celé říše, tedy i křesťané, což přispívá k tomu, aby římská
církevní obec se dovídala o ústním církevním podání a o víře křesťanů ve
všech provinciích, takže touto vzájemnou kontrolou jest usnadněno udr-
žování apoštolské tradice v této církevní obci. Jevs. Popovič. Opča crkv.
istor. I, 296. 

43) Milaš, Pravila I, 185–186 a 242. 
44) Jevs. Popovič, Opča crkvena istorija, 502 a n. 
45) Kryštůfek Fr., Všeob. círk. dějepis, díl, II, č. 1, 121. 
46) Popovič, Opča crk. istor. I, 478. 
47) Popovič, Opča crk. istor. I, 495 a n. 
48) Epištola k Filipenským IV, 22. 
49) Jevs. Popovič, Opča crkvena istor. I, 191 a n. 
50) Fr. X. Seppelt, Der Austieg des Papsttums I. 15. 
51) Papež (papa, papas) značí tolik, co otec. Byli tak v lidové mluvě původně
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nazýváni na východě všichni biskupové. Z nichž zachoval si tento název,
jako oficielní titul, jedině patriarcha alexandrijský až do dnes. Na západě
začali tak v V. st. nazývat římského patriarchu. Viz. Jevs. Popovič, Opča
crkv. istor., I, 508; také Wetzer und Welte, Kirchenlexikon, Freiburg, heslo
„Papst“. 

52) Milaš, Pravila I, 189–199. 
53) Jevs. Popovič, Opča crkvena istorija I, 425; též P. Alberti, Papežové, II. část,

strana 67. 
54) Popovič, Op. crkv. istor. I, 425. – P. Alberti v „Papežích“ II. č., str. 74 líčí

věc tak, jako by Viktor byl chtěl antiochijskou církev vyloučit vůbec z křes-
ťanské církve. Toho práva však římský biskup neměl; mohl s Antiochií pře-
rušit jen společenství své římské církve, v jejímž čele stál, aniž ostatní
církve byly povinné tento počin považovat pro sebe za závazný. 

55) Seppelt F. X., Der Aufstieg des Papsttums I, 28. 
56) Jevs. Popovič, Opča crkv. istor. I, 306. 
57) Seppelt, Der Aufstieg des Papsttums I, 56. 
58) Seppelt, tamtéž I, 56 a 57. 
59) Seppelt, tamtéž I, 42. 
60) Kryštůfek, Všeob. círk. děj., díl II, část 1, 111–112; také Seppelt I, 310 

a II, 15. 
61) Jevsevij Popovič, Op. crkv. istor. I, 297. 
62) Seppelt I, 134. 
63) P. Alberti, Papežové, část II, strana 150. 
64) Jevs. Popovič, Op. crkv. istor. I, 523. 
65) Jevs. Popovič, Op. crkv. istor. I, 521 a n. Viz. též Seppelt I, 299. 
66) Seppelt I, 196, 267 a 312. 
67) Janus, Der Papst unf das Concil, str. 72. 
68) Milaš, Pravila I, 247. 
69) To byl obvyklý postup. Římští historikové obyčejně zamlčují, že nejen řím-

ští, ale i jiní patriarchové a biskupové posílali taková upozornění i ency-
kliky na různé strany. V daném případě bývá zamlčováno, že sv. Cyril
alexandrijský psal též antiochijskému patriarchovi, a z dopisu, poslaného
patriarchu římskému, vysoustruhovává se důkaz, že sv. Cyril obrátil se na
papeže římského, poněvadž v něm viděl hlavu celé církve. 

70) Přiznává to i P. Alberti v „Papežích“ II, str. 159. 
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71) Janus, Der Papst und das Concil, 76. 
72) Jevs. Popovič, Op. crkv. istor. I, 580. 
73) Jevs. Popovič, Op. crkv. istor. I, 592 a násl. Viz též: Janus, Der Papst und

das Concil, 77.
74) P. Alberti, Papežové II, 286-287. 
75) Později ovšem, když se na západě stále zřetelněji zdůrazňoval názor, že

římský papež jako náměstek Kristův je neomylný, působilo odsouzení Ho-
noriovo teologům římským nesmírné těžkosti, a jsou nuceni činit všelijaké
kroucené výklady, aby Honoria očistili. Pravé eskamotáže dokázal zvláště
německý teolog historik Horgenröther, jmenovaný pak kardinálem. 

76) Jevs. Popovič, Op. crkv. istor. I, 764 a n. 
77) Z místních sněmů uvádíme z doby po milánském ediktu jen nejvýznam-

nější: ankýrský v Galacii (314-315), neocesarejský v Pontu (315), antio-
chijský, který se snažil najít kompromis mezi pravoslavím a arianismem
(341), sardický v Dacii (343-344), laodicejský, který kodifikoval knihy
Písma svatého, což bylo přijato pak celou východní církví (360), cařihrad-
ský (394), hipponský (393), milevský (402) a několik v Kartágu, na který-
chžto posledních mimo jiné byla kodifikována Bible, a usnesení toto bylo
přijato celým západem. 

78) Jevs. Popovič, Op. crkv. istor. I, 498; viz. též Seppelt I, str. 308 a 316. 
79) P. Alberti, Papežové II, 267. 
80) Janus, Der Papst und Concil, 132; viz též Seppelt I, 217. 
81) Janus, Der Papst und das Concil, 133. 
82) Janus, Der Papst und das Concil, 133 a 134; viz též Seppelt I, 70. 
83) Janus, 139. 
84) Sv. Cyprián byl až do konce svého života odpůrcem nároků římských. Přece

však jako mučedník byl v Římě ctěn, neboť svou smrtí smyl toto domnělé
provinění. Ale papež Gelasius ve svém seznamu knih od církve zavržených
uvádí též spisy Cypriánovy jako apokryfní. Vsuvku papeže Pelagia II. na-
jednou však spisy Cypriánovy dosáhly největší autority v římské církvi. Ve
všech vydáních spisů těchto, pokud vyšla péčí činitelů římské církve, je
vsuvka uvedena, ačkoli v rukopisech se nenachází a v kritických vydáních
ovšem také ne. (Viz Janus, 137 a 138.) Že sv. Cyprián jurisdikčního primátu
římské stolice neuznával, přiznává i Seppelt I, 59. 

85) Janus, 142 a 143. 
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86) F. X. Kryštůfek, Všeobecný církevní dějepis II. díl, část I, str. 110 a n. 
87) P. Alberti, Papežové II, 74. 
88) Budiž tu uveden aspoň „Všeobecný církevní dějepis“ od F. X. Kryštůfka, 

II díl, 1. část, 669. Jinak viz též „Der Primat des römischen Bischofs bei
Pseudo-Isidor“ od Gottholda Hartmanna, Stuttgart 1930, jakož i „Inhalt,
Tendez und kirchenrechtlicher Erfolg der Pseudo-Isidorischen Dekreta-
len-Sammlung“ od Waltera Sommera, Halle a, S. 1902. 

89) Seppelt, Der Aufstieg des Papsttums II, 263 a n. 
90) Seppelt II, 360. 
91) P. Alberti II, 260. 
92) Víra v trojjediného Boha je základním článkem křesťanského náboženství.

Jakkoli podstata Boží zůstává člověku tajemstvím, otvírá se učením o Tro-
jici lidem pohledu do hlubin vnitřního života Božího a osvětluje se rozma-
nitý způsob, kterým Bůh působí na člověka a v člověku. Věrou v trojjedi-
ného Boha se odlišuje křesťanství od filosofického theismu i do židovského
a mohamedánského monotheismu. V křesťanském pojmu Boha je daleko
více dynamiky, než v židovském monotheismu. Téměř všechny myšlenkové
boje o víru křesťanskou zaměstnávaly se otázkou Trojice, a odpor proti Tro-
jici, jak právem praví Dr. I. L. Hromádka v knize „Křesťanství v myšlení 
a životě“, byl vždy příznakem nějakých pochybností o podstatě křesťanské
víry. Racionalistické námitky proti Trojici, jako na příklad, že 1+1+1=3,
a ne 1, neobstojí ani myšlenkově ani matematicky, neboť neběží zde o pro-
sté jedničky nýbrž o nekonečné živé hodnoty. Tři nekonečné tvoří podle
zákonů matematiky jednu nekonečnou. 

93) „Unde illi (Spir. s) essentia, inde illi audientia, et unde illi audientia, inde
illi scientia, et unde illi scientia, inde illi processio.“ H. Hurter, Theol. spe-
cialis, Innsbruck 1903, II. díl, str. 150. 

94) „Fideli ac devota professione fatemur, quod Spiritus sanctus aeternaliter
ex Patre et Filio non tamquam ex duobus principiis, sed tamquam ex uno
principio, noc duabus spirationibus, sed una spiratione procedit.“ Hurter
H., S. J.: Theologia specialis II, 147-148. 

95) Jeromonach Dr. Justin, Dogmatika pravoslavne crkve I, 195 podle Migne,
Patres latini, t. 100, col. 288. 

96) Haec Leo posui amore et cautela orthodoxae religionis (Popovič, Op. crkv.
istor. I, 788.) 
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97) Jevs. Popovič, Op. crkv. istor. I, 786. 
98) P. Alberti, II, 236. 
99) Wetzer und Welte, Kirchenlexikon, heslo „Bination“. 

100) Milaš, Pravila I, 120. 
101) Milaš, Pravila II, 37 a 38. 
102) Jevs. Popovič, Op. crkv. istor. I, 777. 
103) Byl vůdcem generace, která se přičinila o oživení studia klasiků na caři-

hradské universitě a byla pro zvýšenou aktivitu ve všech oborech studij-
ních. Udával tón ve filosofii, teologii, pravovědě, dějinách a státní 
i církevní politice. Jeho hlavní spisy (tvoří celou knihovnu) jsou: 1. My-
riobiblion, kritické referáty o 279 bohosloveckých a jiných spisech; 2. Syn-
tagma, církevně-právní kniha jednak systematická, jednak obsahující
plné texty pravidel všech církevních sněmů a vůbec všech zákonů, jež se
týkaly církve; 3. Amfilochia, obsahující pojednání o 300 bohosloveckých
otázkách; 4. Řecký lexikon; 5. Dějiny paulikianismu.- Patriarchou byl 
v letech 857 až 867 a 877–887. Projevoval velkou aktivitu misijní vzhle-
dem ke Kozarům, Moravanům, Bulharům (pokřtění krále Borise) i Ru -
sům (vyslání prvního biskupa). Byl považován za mluvčího všech východ-
ních církví. 

104) Popovič, Op. crkv. istor. I, 778 a n. 
105) Jevs. Popovič. Op. crkv. istor. I, 793 a n. – V poslední době dostává se Fo-

tiovi zadostiučinění i od některých římsko-katolických historiků. Máme
na mysli hlavně práce Dra Dvorníka, profesora bohoslovecké fakulty na
Karlově universitě v Praze, který osvětlil mnohé záhady z církevních dějin
z IX. století a očistil též Fotia od stále opakovaně mu předhazovaných ob-
vinění, jakoby byl falšoval sněmovní usnesení a listy papeže Jana VIII. –
Ostatně již Dr. A. Pichler, profesor římsko-katol. bohoslovecké fakulty na
universitě v Mnichově, v uvedeném spise o rozkolu zastal se Fotia proti
těmto výtkám. 

106) Řecké slovo „orthodoxia“ správněji se překládá „pravoslavní“. 
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pum. (List knihovníka papežské stolice Anastasia, poslaný veliternskému
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a. 875. (Výňatek z listu knihovníka Anastasia, poslaného r. 875 králi Karlu
Lysému, týkající se sv. Cyrila. – Otisknut v knize Pastrnkově.)

— Ex Praefatione Anastasii, bibliothecarii Romani in Concilium Constantino-
politanum IV. a. 869 habitum. (Výňatek z předmluvy k aktům cařihrad-
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obsahuje zprávu o poměru sv. Cyrila k Fotiovi. – Otisknut v knize Pastrn-
kově.)

— Gruzín Vladimír, Slovanský sv. Václav, Praha 1929.
— Hartmann Gotthold, Der Primat des römischen Bischofs bei Pseudo – Isi-

dor, Stutttgart 1930.
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— Dr. Hýbl Fr., Slovanská liturgie na Moravě. (V Českém časopise historickém

1908.)
— Hurter H., S. J., Theologia specialis, Innsbruck 1903.
— Janus, Der Papst und das Concil, Lipsko 1869.
— Jeromonach Dr. Justin, Dogmatika pravoslavne crkve, Beograd 1932.
— Instructio papae Stephani V. legetis ad principem Sventopulcum exmissis.

(Instrukce papeže Štěpána VI. (V.) legátům, kteří byli posláni k Svatoplu-
kovi. – Otisknuta v knize Pastrnkově.)

— Johanes P. VIII. ad Methodium, archiepiscopum Pannoniensem (Moravi-
ensem). A. 879. 18. Kalend. Julii. (List papeže Jana VIII. svatému Metoději
z r. 879. – Otisknut v knize Pastrnkově.)

— Johanes P. VIII. ad Methodium, archiepiscopum Pannoniensem (Moravi-
ensem). A. 879. 18. Kalend. Julii. (List papeže Jana VIII. svatému Metoději
z r. 879. – Otisknut v knize Pastrnkově.)

— Johanes P. VIII. ad Methohodium, archiepiscopum Moraviensem. A. 881,
X. Kal. Aprilis. (List papeže Jana VIII. sv. Metoději z r. 881. – Otisknut 
v knize Pastrnkově.)

— Johanes P. VIII. ad Sventopulcum. A. 879, 18. Kal. Julii. (List pap. Jana VIII.
Svatoplukovi z r. 879. Otisknut v knize Pastrnkově.)

— Johanes P. VIII. ad Sventopulcum. A. 880, mense Julio. (List papeže Jana
VIII. Svatoplukovi z r. 880. – Otisknut v knize Pastrnkově.)

— Dr. Krásl Fr., Svatý Prokop, jeho klášter a památka v lidu, Praha 1895.
— Dr. Kryštůfek Fr., Všeobecný církevní dějepis, Praha 1883-1892.
— Dr. Kupka Jos., O mši sv., Praha 1899.
— Lapotre A., S. J., Moravané, Praha 1898.
— Dr. Milaš Nikodim, Pravila (Kanones) pravoslavne crkve, Novi Sad 1895 

a 1896. (Sbírka apoštolských pravidel, církevně-právních usnesení [pravi-
del] sedmi všeobecných a deseti místních sněmů, jakož i pravidel nejvý-
znamnějších třinácti svatých otců.)

— Pamjať i žitje blaženajego učitelja našego Konstantina Filosofa, prvajego
nastavnika slověnsku jazyku. (Staroslovanská legenda o sv. Cyrilu. – Otisk-
nuta v knize Pastrnkově.)

— Pamjať i žitje blaženajego otca našego i učitelja Methodja, archijepiskupa
Moravjska. (Staroslov. legenda sv. Metoději. – Otisknuta v knize Pastrnkově.)
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— Papa Johannes VIII. archiepiscopo Salisburgensi Alvino. (List papeže Jana
VIII. solnohradskému arcibiskupu Alvinovi z doby od konce prosince 872
do poloviny května 873, týkající se sesazení Metoděje biskupy německými.
– Otisknut v knize Pastrnkově.)

— Papa Johannes VIII. Paulo, episcopo Anconitano, legato suo in Germaniam
et Pannoniam. (Instrukce papeže Jana VIII. legátu Pavlovi, biskupu ankon-
skému. – Otisknuta v knize Pastrnkově.)

— Papa Johannes VIII. ad episcopum Hermanricum. (List papeže Jana VIII.
pasovskému biskupu Hermanrichovi z r. 873. – Otisknut v knize Pastrn-
kově.)

— Papa Johannes VIII. ad Frisingensem episcopum Annonem. (List papeže
Jana VIII. frizinskému biskupu Annovi [Arnovi] z roku 873. – Otisknut 
v knize Pastrnkově.)

— Dr. Pastrnek Fr., Dějiny slovanských apoštolů Cyrilla a Methoda s rozborem
a otiskem hlavních pramenů, Praha 1902.

— Dr. Pichler A., Geschichte der Kirchlichen Trennungzwischen Orient und
Occident, Mnichov 1864 a 1865.

— Popovič Jevsevij, Opča crkvena istorija, Sremski Karlovci 1912. (Všeobecné
dějiny církevní.)

— Řecká legenda o Klimentovi. (Hist. obsah v latinském jazyku od Miklosiche.
– Otisknut v knize Pastrnkově.)

— Sborník kontroversí, Olomouc 1934.
— Seppelt Fr. X., Der Aufstieg des Papsttums, Lipsko 1931 a 1932. (Kniha má

povolení k tisku od římsko-katolického biskupa míšeňského.)
— Snopek Fr., Apoštolové slovanští Konstantin-Cyrill a Methoděj, Praha 1913.
— Sommer Walter, Inhalt, Tendenz und kirchenrechtlicher Erfolg der Pseudo-

Isidorischen Dekretalen-Sammlung, Halle a. S. 1902.
— Svjatye Kirill a Methodij, apostoly slavjanskie, Petrohrad 1885.
— Vita Constantini Philosophi cum translatione s. Clementis. (Legenda řím-

ská. – Otisknuta v knize Pastrnkově.)
— Weingart M., Starosl. bible a její význam pro český národ. Bible a český

národ. Brno, 1935.
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Krátký životopis autora knihy 
biskupa Gorazda II.

Biskup Gorazd! V tom jméně k nám mluví dávná historie Velké
Moravy, kdy před více než tisíci lety k nám přišli svatí bratří Cyril a Me-
toděj a slovanským jazykem hlásali slova lásky Kristovy našim praot-
cům. Když veliký zakladatel slovanského křesťanství arcibiskup Metoděj
umíral, vyvolil si za nástupce svého nejmilejšího žáka Gorazda, jenž
však záhy po smrti Metodějově musel i se svým slovanským duchoven-
stvem ze země odejít a přenesl símě křesťanství slovanského mezi jižní
Slovany na Balkán. A po tisíci letech žil na Moravě druhý Gorazd, také
biskup a slovanský křesťan. Ve jménu Gorazdově snoubí se přes celé
jedno tisíciletí národní minulost s národní přítomností. A jestliže Go-
razd I. stal se obětí německých úkladů, tak i náš Gorazd II. padl v boji
proti stejným nepřátelům. 

Český národ měl štěstí, že v dobách nejtěžších našel vždycky
muže, kteří dovedli národ nad propastí zachytit, k novému životu ho
vzkřísit, k boji podnítit a duchovní síly v něm rozdmýchat. 

Biskup Gorazd je rodák z obce Hrubé Vrbky. Žil a pracoval jako
apoštol. Každý, kdo ho poznal, nabyl tohoto dojmu velmi brzy. Avšak
nebyl apoštolem pasivním. Jeho křesťanství se v něm snoubilo s vřelým
vlastenectvím a sokolstvím a láska k Bohu se spojila s láskou k národu
v sílu, která Gorazda vedla nejen do neumdlévající práce pro ideály krá-
lovství Božího na zemi, ale také ho postavila do boje proti utlačovatelům
českého národa, do boje proti Němcům za svobodu. A jestliže svou prací
na poli náboženském si postavil trvalý pomník, svým bojem za svobodu
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vlasti a obětí svého života vryl do tohoto památníku písmena nesma-
zatelná.

Jeho statečné srdce nikdy se nesmířilo s mnichovskou potupou 
v roce 1938. Byl přesvědčen, že jsme se měli bránit, protože v kapitulaci
viděl těžkou pohromu národní mravnosti a porušení ryzosti národního
charakteru.

Biskup Gorazd počal pracovat proti celému onomu obludnému
systému německé tyranie nad českým národem a tvořil pravoslavou 
organizaci podzemního hnutí. Organizace byla připravena k práci, když
27. května 1942 na pražské ulici stihla krvavého kata českého národa
Heydricha trestající ruka národní odplaty. 

A tu, v době pro český národ nejtěžší, byl to pravoslavný biskup
český a moravskoslezský Gorazd, který se vzepjal k činu, jímž projevil
jasně vůli národa, vésti boj s Němci na život a na smrt. S biskupem 
Gorazdem bok po boku věrně stáli pravoslavný farář pražský Václav
Čikl, kaplan Dr. Vladimír Petřek a předseda sboru starších Jan Sonne-
vend. Tito čtyři Moravané ve chvíli, kdy celý národ se chvěl úzkostí 
a kdy hrozila smrt téměř za mrknutí oka, tito čtyři mužové se nebáli
organisovat ve sklepení pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje 
v Praze bezpečný úkryt parašutistům, kteří vykonali soud národa nad
Heydrichem. Ukryli je přes to, že druzí mnohem mocnější se báli a od-
mítli je ukrýt. Biskup Gorazd a jeho druhové zachránili čest národa.

Ve vděčné paměti národa navždy zůstává zachován tento čin sta-
tečného pravoslavného biskupa a jeho kněží i věřících, čin, jenž byl lo-
gickým a nezbytným důsledkem atentátu, čin, kterým celému světu
národ dokázal, že souhlasí s tím, co se stalo Heydrichovi, že se staví za
zahraniční odboj a že zvedl otevřený boj proti německým uchvatitelům.

V živé paměti všech je jejich osud. Zatčení, věznění, mučení, pro-
ces na oko, rozsudek smrti a 4. září 1942 poprava na střelnici v Kobyli-
sích u Prahy. Zuřivý vztek tisícileté říše velkoněmecké si vyžádal ještě
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život mnoha pravoslavných mužů, žen i dětí, kteří byli do konce října
popraveni v souvislosti s úkrytem parašutistů v pravoslavném chrámu
sv. Cyrila a Metoděje. A Gorazdova církev? Tu stihl stejný osud jako je-
jího biskupa. Byla rozpuštěna, chrámy zavřeny a vykradeny, kněží od-
vlečeni do koncentračních táborů a na nucené práce do Německa,
věřícím zakázáno hlásit se k svému vyznání a na jakýkoliv čin ve pro-
spěch církve byl uvalen trest smrti.

Avšak hrdinství a oběť Gorazdova a jeho druhů nebyla nadarmo.
Hrdinní parašutisté a představitelé české pravoslavné církve v čele s bis-
kupem Gorazdem byli z pověření presidenta republiky vyznamenáni
28. října 1945 československým válečným křížem 1939 in memoriam
s výmluvným odůvodněním: „Svým mimořádným činem dne 27. květ -
na 1942 se zasloužili o Československo“.

To vše, co představuje jméno Gorazdovo, to vše krásně lidské, ho-
roucně křesťanské, mužně a statečně české, to vše, co tvoří harmonii
ideálů křesťanských s ideály národními, to vše musí žíti v nás všech 
i v našich potomcích dál, protože v tom je síla, která nedá zahynout.

Z řeči při odhalení pamětní desky Gorazdovi, biskupovi a mučedníkovi, na jeho
rodném domě v Hrubé Vrbce na Slovácku dne 22. září 1946

(projev zkrátil R. W.)
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Mnicha Chrabra 
Obrana slovanského písma
cyrilometodějská památka z konce IX. století 
ze staroslověnštiny přeložil Josef Vašica

Dříve zajisté Slované, pokud byli pohany, neměli pís ma, nýbrž
črtami a řezy počítali a hádali. Když však byli pokřtěni, snažili se psáti
slovanskou řeč římskými a řec kými písmeny bez úpravy. Ale kterak se
může dobře psáti řeckými písmeny bogъ, nebo životъ, nebo dzělo, nebo
crьkovь, nebo člověkъ, nebo širota, nebo ščedroty, nebo jadь, nebo Ϟdu,
nebo junostь, nebo językъ a jiná podobná těmto? A tak tomu bylo
mnoho let.

Potom Bůh, milovník lidí, který vše pořádá a ne nechává lidského
pokolení bez rozumu, nýbrž přivádí všechny k rozumu a spasení, slito-
val se nad pokolením lidským a poslal mu svatého Konstantina Filosofa,
řečeného Cyrila, muže spravedlivého a opravdového, a ten jim vytvořil
třicet osm písmen, jedny podle pořádku řec kých písmen, druhé podle
slovanské řeči. Od prvého začal po řecku: oni zajisté alfa, a on azъ. Pís-
menem a [azem] začínalo se obojí. A jako Řekové to učinili přizpůso-
bivše se židovským písmenům, tak on řeckým. Neboť židé mají prvým
písmenem alef, což se vykládá: ti, kteří vykoná vají učení, když dítě bývá
uváděno, praví: uč se, což jest alef. A Řekové přizpůsobivše se tomu řekli
alfa. I při způsobilo se rčení židovského výkladu řeckému jazyku, takže
řekne dítěti místo uč se: hledej; neboť alfa se řek ne řeckým jazykem:
hledej. Tomu se přizpůsobil svatý Cyril a učinil prvým písmenem azъ.
Jelikož však azъ jest první písmeno u je dáno od Boha slovanskému ná-
rodu na otevření úst, aby rozuměli ti, kdo se učí písmenkám, vy slovuje
se velikým roztažením úst, kdežto jiná písmena se malým roztažením
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úst vyslovují a pronášejí. Toto pak jsou písmena slovanská a takto náleží
je psáti a říkati:
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Jiní pak praví: proč vytvořil 38 písmen? Vždyť se může psát i men-
ším počtem, jako píší Řekové dvaceti čtyřmi? Ti nevědí, kolika píší Ře-
kové. Mají ovšem 24 pís mena, ta jim však nestačí ku psaní, ale přidali
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jedenáct dvojhlásek a tři číselné znaky, pro šest, pro devadesát a pro
devět set, i jest jich dohromady 38. Proto podobně tomu a na týž způsob
svatý Cyril vytvořil 38 písmen.

Jiní opět dí: Nač pak jsou slovanská písmena? Ani Bůh toho ne-
stvořil, ani andělé, ani nejsou od prvopočátku jako židovská, římská 
a řecká, jež jsou od počátku a jsou přijata Bohem. Jiní zase se domnívají,
že Bůh sám stvořil písmena - a ubožáci nevědí, co mluví - a že Bůh při-
kázal, aby ve třech jazycích bylo písmo, jak je psáno v evange liu: I byla
destička napsána židovsky a římsky a řecky (Jan XIX, 20), slovansky
však tu není. Proto není slovanské písmo od Boha.

Co jim odpovíme aneb co řekneme takovýmto po matencům? Řek-
neme proti tomu ze svatých knih, jak jsme se naučili, že všechno se děje
od Boha po pořádku, nikoli najednou. Neboť Bůh nestvořil dříve jazyka
židov ského, ani římského, ani řeckého, nýbrž jazyk syrský, kte rým 
i Adam mluvil, a od Adama do potopy, a od potopy až když Bůh rozdělil
jazyky při stavění věže, jak je psáno (Gen, II, 7).

A jako byly změteny jazyky, tak i mravy a obyčeje a zřízení a zá-
kony a nauky mezi národy: Egypťanům [se dostalo] zeměměřictví, 
Peršanům a Chaldeům a Assyřanům hvězdopravectví, kouzelnictví, lé-
kařství, čarování a všecka nauka lidská, židům pak svaté knihy, v nichž
je psáno, kterak Bůh stvořil nebe a zemi i vše, co na ní jest, i člověka, 
a vše po pořádku, jakož je psáno. Řekům gramatika, rétorika a filosofie.

Ale před tím Řekové neměli písmen v svém jazyce, nýbrž psali
svou řeč písmeny foinickými. A tak tomu bylo mnoho let. Posléze přišel
Palamédes a počav od alfy a béty vynalezl Řekům toliko 16 písmen.
Kadmos Milétský pak přidal jim písmena tři. A potom Simonides vy-
nalezl a přidal dvě písmena, Epicharmos pak tlumočník vynalezl tři pís-
mena. I sebralo se jich 24. Po mnohých pak letech Dionysios gramatik
vynalezl šest dvojhlásek, potom ně kdo jiný pět a jiný tři číselné znaky.
A tak mnozí za mno ho let stěží shromáždili 38 písmen. Potom po uply-
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nutí mnoha let z rozkazu Božího našlo se sedmdesát mužů, kteří pře-
ložili [písmo sv.] z židovského na řecký jazyk. Avšak slovanské knihy
jediný svatý Konstantin, řečený Cyril, i písmena vytvořil i knihy přeložil
v málo letech, kdežto oni mnozí po mnoho let: sedm jich písmena spo -
řádalo a sedmdesát překlad. Proto slovanské písmo je po svátnější 
a vznešenější. Neboť svatý muž je vytvořil, kdež to řecké Helénové po-
hané.

A řekne-li kdo, že jich neuspořádal dobře, protože se ještě upra-
vují, odpovíme jim: i řecká rovněž mnoho krát upravovali Akvilas 
a Symmachos, a potom mnozí jiní. Neboť je snadnější později přetvářeti
než po prvé vytvořiti.

Otážeš-li se zajisté řeckých vzdělanců řka: kdo vám vytvořil pís-
mena, nebo knihy přeložil, nebo v které době, tu málo kdo z nich to ví.
Avšak otážeš-li se slovanských písmáků řka: kdo vám vytvořil písmena,
nebo knihy přeložil, tu všichni vědí a odpovídajíce řeknou: svatý Kon-
stantin Filosof, řečený Cyril, ten nám písmena vytvořil i knihy přeložil,
a Metoděj, bratr jeho. Neboť jsou ještě živi ti, kteří je byli viděli. A otá-
žeš-li se: v které době, tu vědí a řeknou, že v době Michala, císaře řec-
kého, a Borise, knížete bulharského, a Rastice, knížete moravské ho, 
a Kocela, knížete blatenského, v letech od stvoření světa šest tisíc tři sta
šedesát tři.

Jsou také i jiné odpovědi, jež povíme jinde. Nyní však není čas.
Tak, bratři, Bůh dal rozum Slovanům, jemuž sláva a čest a moc a klanění
nyní i vždycky i po neskon čené věky. Amen.

POZNÁMKY
Traktát mnicha Chrabra, uváděný obyčejně v rukopisech pod ná-

zvem: „O písьmenechъ črьnorizca Chrabra“, náleží k nejoblíbenějším spis-
kům starého písemnictví církevně slovanského. Nejstarší datovaný přepis
je v rukopisném sborníku veřejné knihovny v Leningradě z roku 1348.
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Kdo byl ten záhadný „mnich Chrabr“, který je označen za autora
Obrany v nápise, nepodařilo se posavad objasniti. Obyčejně se má zato,
že je to pseudonym, za nímž se tají některý z učedníků sv. Cyrila a Me-
toděje. Neboť není pochyby, že traktát „o písmenech“ byl sepsán někdy
koncem IX. nebo počátkem X. století. Svědčí o tom vedle shora uvede-
ného místa, kde se tvrdí, že když Obrana byla psána, byli na živu ti,
kdož viděli slovanské apoštoly, také její úzký vztah k staroslovanské le-
gendě o sv. Cyrilovi, s níž souvisí nejen svým obsahem, a zde hlavně
svým polemickým zahrocením proti „trojjazyčníkům“, nýbrž i někte-
rými slovními reminiscencemi. 

Nejstarší dochovaný přepis traktátu Obrana slovanského písma
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Tolik se zdá jisto, že autor psal svou Obranu v oblasti bulharské,
ne tak proti nepřátelům slovanského písma mezi Řeky, jako spíše mezi
vlastními krajany. Je zajímavo, že se nezmiňuje o slovanské liturgii. Ne-
bylo toho patrně třeba, poněvadž tam nebyla v té době napadána.

Dlouho zůstávalo nerozřešeno, které z obou abeced slovanských,
cyrilice či hlaholice, týká se Obrana Chrabrova. Dříve bývala vzta hována
na cyrilici již proto, že až do P. J. Šafaříka a jeho památné rozpravy
„Über den Ursprung und die Heimath des Glagolitismus“ (1857), a na
Rusi ještě dlouho po něm, všeobecně se pokládala zа pů vodní slovanské
písmo, sestavené Cyrilem, právě tato cyrilice po něm nazvaná. Ale po-
stupné nálezy starých hlaholských rukopisů a jejich jazykový i paleo-
grafický výzkum dokázaly nezvratně, že tímto prvot ním písmem
Cyrilovým, sestrojeným velmi důmyslně z grafických prvků řecké mi-
nuskule a abecedy hebrejsko-samaritánské, byla hla holice. 

Teprve v X. století pozvolna ustupovala novému písmu cyrilskému
vzniklému asi nejspíš v literární škole východobulharské při dvoře саrа
Symeona, jež hlaholici nakonec zatlačilo jen na malé území v chorvat-
ském přímoří, kde se udržela v katolickém západním obřadě několika
diecésí až na naše dny. Cyrilice je vlastně řecká majuskule doplněná pro
zvuky ryze slovanské písmeny převzatými a upravenými z abecedy hla-
holské. Pozdější cyrilští kopisté Chrabrovy Obrany, která též byla zprvu
psána a šířená hlaholsky, měli však na zřeteli již písmo cyrilské, a proto
jejich výčet slovanských písmen se poněkud odchýlil od prvotní sestavy,
nicméně lze i z něho dokázati, že anonym, kryjící se za jménem Chrabr,
měl při svém výkladu na mysli abecedu hlaholskou. 

Náš vzorek, „jak náleží slovanská písmena psáti a říkali“, vznikl za
součinnosti grafika Oldřicha Menharta, který přesně napodobil tech-
niku starých písařů, píšících brkem, a podle nejstaršího typu písma 
v Kyjevských listech obnovil prvotní duktus hlaholice v plné její stilové
ryzosti a kráse. Je to první pokus reprodukovat hlaholici v její nejstarší
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podobě co nejvěrněji. Tiskové typy Šafaříkovy, později z části modifi-
kované V. Vondrákem, daleko nevystihují její původní pratvary. Při tom
je základní poznatek ten, že hlaholice nebyla stavěna na spodní linku,
nýbrž opírala sе o linku horní, s níž jednotlivá písmena „visela jako
hrozny“ (O. Menhart). Protože zachované pře pisy Chrabrovy apologie
jsou jen cyrilské, je přidána souběžně s hlaholicí i abeceda cyrilská, pře-
psaná rovněž O. Menhartem podle nejstaršího datovaného rukopisu cy-
rilského, ruského Ostromirova evangeliáře z roku 1056–1057. Aby
čtenář věděl, jak třeba slovanská pís mena říkati, jsou pod nimi uvedeny
názvy jednotlivých liter, jak je podávají staré bukváře nebo novější pří-
ručky.

Dr. J. Vašica, 1940 
(Poznámky zkrátil R. W.)
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Papežská bula „Industriae tuae“ vydaná v roce 880 papežem Janem VIII. v níž potvrdil
užívání slovanské liturgie a vytvoření panonsko-moravského arcibiskupství se sídlem 
v Sirmiu (Sremska Mitrovica – dnešní Srbsko) v čele s arcibiskupem Metodějem. 
Opis z kodexu z Monte Cassina z 11. století (Vatikánský archiv)
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Tiskové typy Šafaříkovy hlaholice. Faksimile z knihy Pavla Jozefa Šafaříka (1795–1861)
Památky hlaholského písemnictví  vydané v roce 1853
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Legenda Život Konstantinův byla napsána záhy po smrti sv. Konstantina-Cyrila (roku 869),
pravděpodobně ještě za života sv. Metoděje. Za autora Života Konstantinova je 
považován jeho žák sv. Kliment Ochridský. Zachovala se ve více než čtyřiceti rukopisech
vesměs pozdních (od 15. století). Byla určena nejvzdělanější společenské vrstvě. 
Fragment z opisu v cyrilici z 15. století (Ruská státní knihovna v Moskvě)
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Legenda Život Metodějův vznikla brzy po Metodějově smrti (roku 885) a zachovala 
se v menším počtu rukopisů (9), z nichž nejstarší pochází z konce 12. nebo začátku 
13. století. Pravděpodobným autorem je sv. Gorazd, který volně navazuje na Život 
Konstantinův. Legenda je stručnější a jednodušší. V líčení událostí se omezuje 
na působení na Velké Moravě a úmrtí sv. Konstantina-Cyrila. Fragment z opisu 
v cyrilici ze 12. století (Státní historické muzeum v Moskvě) 
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Kyjevské listy jsou staroslověnský hlaholský text s 38 modlitbami napsaný na sedmi 
pergamenových oboustranně popsaných listech malého formátu. Text vznikl na Velké
Moravě na přelomu 9. a 10. století a je velmi pravděpodobné, že přímo reprezentuje
velkomoravskou variantu staroslověnštiny. Do Kyjeva se písemnost dostala z kláštera
svaté Kateřiny na hoře Sinaj, odkud ji kolem roku 1870 přivezl archimandrita Antonin
Kapustin, který v té době vedl misii ruské pravoslavné církve v Jeruzalémě. 
(Národní knihovna Ukrajiny V. I. Vernadského)
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Pražské hlaholské zlomky jsou modlitby psané na dvou pergamenových listech. 
Pocházejí z první pol. 11. stol. Byly nalezeny v roce 1855 v pražské kapitulní knihovně.
Ilustrují doznívání staroslovenštiny, a to především v Sázavském klášteře založeném 
r. 1032, kde až do vyhnání v roce 1097 působili slovanští mniši.
Faksimile z knihy Glagolitische Fragmente od K. A. C. Höflera, Ritter von
(1811–1897) a P. J. Šafaříka (1795–1861) vydané v roce 1857

SvatiC&M_sazba  4/16/13  11:56 AM  Stránka 252



Proglas neboli předzpěv ke čtyřem evangeliím byl objeven roku 1858 v srbském 
pergamenovém rukopise ze 14. století. Za autora je označován sv. Konstantin-Cyril. 
Proglas se zachoval ve čtyřech opisech. Nejstarší opis je Chilandarský, dále Chludovův, 
Pećský a Trojický, který je neúplný. V Proglasu je zdůrazněno právo člověka na 
mateřský bohoslužebný jazyk, který bude přístupný všem lidem. Ze zmínek o prorocích
lze předpokládat, že již v době vzniku byl hotov také slovanský překlad dalších knih
Písma svatého. Předzpěv k čtveroevangeliu tvoří 110 dvanáctislabičných veršů.
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Sv. Konstantina-Cyrila předzpěv k slovanskému překladu čtveroevangelia

PŘEDZPĚV JSEM SVATÉHO EVANGELIA.
Jak proroci již dříve předpověděli,
Kristus přichází shromáždit národy,
neboť je světlem tohoto celého světa.

5 To se stalo v tomto sedmém věku. 
Neb oni řekli: Slepí prohlédnou,
hluší uslyší slovo Písma.
Je tedy třeba poznat Boha. 
Proto slyšte, Slované, toto:

10 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

15 učí všechen lid a praví:
Vy všichni, kdož svých duší krásu
vidíte a milujete a rádi byste
temnotu hříchů zapudili
a hniloby tohoto světa se zbavili

20 a rajský život nalezli
a unikli ohni horoucímu,
slyšte nyní svým rozumem,
slyšte všichni lidé slovanští,
slyšte Slovo, od Boha přišlo,

25 slovo, jež krmí lidské duše,
slovo, jež sílí srdce i rozum,
slovo to, jež vede k poznání Boha.
Jako bez světla radost mít nebude
oko patřící na všechno stvoření boží,

30 neb vše ani není krásné ani viditelné,
tak i každá duše bez knih,
neznající zákona božího,
zákona Písem duchovního,
zákona zjevujícího ráj boží.

35 Neb který sluch rachot hromu
neslyšící může se bát Boha?
Též chřípě, nečichají-li vůně,
kterak pochopí zázrak boží?
Vždyť ústa, jež necítí sladkost,

40 činí, že člověk je jak 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 jež všechny lidi odpoutá
od zvířeckého života a chtíče: 
abyste pro nerozum své mysli,
posloucháte-li slovo v cizím jazyku,
neslyšeli je jako hlas zvonce měděného.

50 Neb svatý Pavel učil a řekl toto:
Když konám svou modlitbu před Bohem,
chci raději pět slov říci
a svým rozumem je vyložit,
aby i všichni bratři rozuměli,
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55 než deset tisíc slov nesrozumitelných.
Který pak člověk to nechápe?
Kdo nepoužije moudrého podobenství,
jež nám dává správný výklad?
Vždyť jako tělu hrozí zkáza,

60 celé je hubí a víc než hnis jitří,
nemá-li náležitého pokrmu,
tak každá duše upadá
a živoří, nemajíc v sobě života božího,
když slova božího neslyší.

65 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,

70 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,

75 které nemluví hlasem srozumitelným?
Ani kdybys uměl všechny řeči,
nedovedl bys vylíčit jejich bezmoc.
Než i já chci připojit své podobenství
a mnoho smyslu podat v málo slovech.

80 Nahé jsou všechny národy bez knih
a nemohou zápolit beze zbraně
s protivníkem našich duší,
uchystané za kořist věčných muk.
Nuže národové, kteří nemáte rádi nepřítele

85 a jste odhodláni mocně s ním zápolit,
otevřte dokořán dveře rozumu,
když jste přijali nyní zbraň tvrdou, 
kterou kovají knihy Páně
hlavu ďáblovu mocně potírající.

90 Neboť kdo přijmou knihy ty –
Moudrost Kristus v nich mluví
a duše vaše posiluje –
Apoštoly pak se všemi Proroky, 
ti kdo jejich slova zvěstují,

95 schopni budou zabít nepřítele,
vítězství dobré Bohu přinesou,
těla hnilobnému rozkladu uniknou,
těla, jehož život je jak ve snu,
nebudou padat, ale pevně stát,

100 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,

105 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

110 na věky věků od všeho tvorstva.
Amen.

Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966
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Assemanovo hlaholské evangelium je makedonského původu. Bylo nalezeno v roce
1736 v jeruzalémském klášteře, ale původně se uchovávalo na Sinaji. Evangeliář 
se skládá ze 158 iluminovaných pergamenových fólií z počátku 11. století. V monastýru 
sv. Kateřiny na hoře Sinaj byl objeven značný počet slovanských rukopisů (udává se 
43 děl). Nelze to přičítat pouhé náhodě, jelikož je prokázáno, že zde působili ve 12. až 
14. století slovanští mniši. (Opis z evangelia, Vatikánská knihovna)
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Zografské evangelium bylo napsáno hlaholicí v 10. století v Makedonii a bylo nalezeno
v bulharském monastýru Zograf na svaté hoře Athos. Čtyřevangelium obsahuje 
304 pergamenových listů. Rukopis objevil v roce 1843 rakouský konsul Mihanovič.
Představitelé monastýru darovali v roce 1860 evangelium ruskému carovi 
Alexandrovi II., který jej věnoval petrohradské veřejné knihovně. (Ruská národní 
knihovna v Petrohradě)
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Miroslavovo evangelium je nejstarší a nejreprezentativnější památka starosrbského 
písemnictví. Bylo vytvořeno na začátku srbského státu a bylo napsáno pro humského
knížete Miroslava (1169–1197). Miroslavovo evangelium pochází z konce dvanáctého
století a obsahuje 181 listů. (Národní muzeum v Bělehradě)
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Rukopis Ostromirova evangelia byl vytvořen v roce 1057 pro Sofijský klášter ruského
Velikého Novgorodu. Objednal ho tehdejší správce města Ostromir. Dochovalo se všech
294 listů. Jsou popsány velkým tzv. slavnostním stylem a bohatě vyzdobené miniaturami
a dekorativními kresbami. Ostromirovo evangelium je považováno za nejstarší ruskou
staroslovanskou písemnost. (Ruská národní knihovna v Petrohradě)
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Bašská deska je nejstarší dochovaná písemná památka psaná hlaholicí v dnešním 
Chorvatsku. Pochází z roku 1089. Je to kamenná deska velikosti 197 x 99 cm a je v ní
vytesán text darovacího dokumentu chorvatského krále Zvonimira. Druhá část textu
oznamuje vybudování zdejšího kláštera opatem Dobrovitem a jeho desíti spolubratry.
(Kostel sv. Lucie v Jurandvoru nad Baškou na ostrově Krk)
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Rukopis Savina kniha obsahuje 129 listů. Evangelium vzniklo na severovýchodě 
Bulharska v jedenáctém století. Objevil ho Izmail Sreznajevski v roce 1868 
v Petrohradu. Název dostal podle dvou krátkých poznámek na okraj stránky, 
kde je zmíněn kněz Sava. (Ruská státní knihovna v Moskvě)
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Euchologium Sinajské z konce 9. století je nejstarší známá zachovaná obřadní kniha,
nalezená v roce 1880. Jedná se o staroslověnské překlady vstupních motlideb byzantské
bohoslužby psané hlaholicí. Euchologium bylo dokončeno žáky sv. Konstantina-Cyrila
a Metoděje. (Monastýr svaté Kateřiny na hoře Sinaj)
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Suprasalský sborník má 285 listů a je neúplný. Sborník životopisů svatých a církevních
besed byl napsán na východě Bulharska v druhé polovině jedenáctého století. Rukopis
byl objeven v klášteře Suprasalje v Polsku. Sborník je dnes rozdělený dokument: 
118 listů se nalézá v Lublani, 16 listů v Petrohradě a 151 listů se nacházelo ve Varšavě
(byly ztraceny po II. světové válce).
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Remešské (Sázavské) evangelium
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REMEŠSKÉ (SÁZAVSKÉ) EVANGELIUM

Remešské evangelium, jehož spoluautorství bývá nikoli bez důvodu připisováno
sv. Prokopovi, bylo napsáno v 11. století v Sázavském klášteře, založeném v roce
1032 právě sv. Prokopem. Klášter byl místem slovanské bohoslužby a proslul lite-
rární i kulturní prací. Po smrti sv. Prokopa v roce 1097 však byli slovanští mniši 
z kláštera vyhnáni a jejich knihy byly zničeny.
V roce 1347 založil Karel IV. klášter Na Slovanech, obnovil slovanskou bohoslužbu
a daroval klášteru jako relikvii část zachovaného sázavského evangeliáře. K pů-
vodním listům evangeliáře psaným cyrilicí (velká část byla ztracena, dochovalo
se jen 16 listů) byla v roce 1395 dopsána druhá část (31 listů evangelijních čtení
psaných hlaholicí pro potřeby slovanských bohoslužeb). Obě části byly svázány 
a opatřeny okázalou vazbou zdobenou zlatem, drahokamy a ostatky svatých.
V roce 1451 přivezli evangeliář husité jako drahocenný dar řeckému císaři Kon-
stantinu Paleologovi do Konstantinopole, když jednali o církevní jednotě. Evan-
geliář měl být důkazem, že i u nás kvetl slovanský obřad, který dárci pokládali za
shodný s obřadem byzantským, a tudíž by bylo možné církevní sjednocení s pra-
voslavnou církví. Přestože jednání zdárně probíhala a synod slíbil vyslání biskupa,
ke sjednocení nedošlo, jelikož v roce 1453 byla Konstantinopol dobita Turky. 
Po zániku Byzantské říše se evangeliář objevuje až v roce 1574, kdy ho kupuje re-
mešský kardinál Karel Lotrinský-Guise. Ten se domnívá, že se jedná o originál
napsaný sv. Jeronýmem, a připojuje jej k pokladu katedrálního chrámu, čímž se
evangeliář zařadil k nejvzácnějším drahocennostem francouzské koruny. Podle
Kroniky Českomoravské Karla Vladislava Zapa přísahali až do počátku 18. století
francouzští králové slavnostně při své korunovaci v remešské katedrále na tento
evangeliář, jenž ve skutečnosti z větší části vznikl v klášteře Na Slovanech v Praze.
V roce 1726 byl remešský katedrální poklad včetně evangeliáře ukázán ruskému
velvyslanci při francouzském dvoře. K úžasu Francouzů ruský velvyslanec ihned
poznal cyrilici a první část evangeliáře plynně četl. Kanovníci se tak dozvěděli, že
se jedná o čtení evangelia v jazyce slovanském. Druhou část evangeliáře psanou 
v hlaholici však velvyslanec přečíst nedokázal. Od té doby (v 18. a 19. století) již
francouzští králové remešský evangeliář pro svou přísahu nepoužili.
V průběhu francouzské revoluce se evangeliář ztratil. V polovině 19. století byl
objeven v remešské městské knihovně, avšak jeho vazba již byla bez zlata a dra-
hokamů. V roce 1843 byl evangeliář v Paříži kaligraficky reprodukován na útraty
ruského cara Mikuláše I. Jedna z pořízených kopií se před 2. světovou válkou na-
cházela i v Českém zemském muzeu v Praze.

R. W.
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Cyrilometodějský odkaz

Pravoslavná církev u nás navazuje na apoštolské dílo svatých Cy-
rila a Metoděje, kteří zažehli v našem lidu světlo evangelia Kristova 
a osnovali kulturu. Historická věda dokazuje stále jasněji, že působení
jejich řecké misie v českých zemích bylo mimořádně významné. Prvý
křesťanský chrám na Pražském hradě byl zbudován knížetem Bořivo-
jem a jeho chotí sv. kněžnou Ludmilou ve východní, pravoslavné po-
době. Bohoslužby při něm konal slovanský kněz Pavel Kaich, vysvěcený
a uvedený do Prahy moravským arcibiskupem sv. Metodějem, do jehož
církevní správy patřil. O zachování cyrilometodějského odkazu však
musel být veden od počátku tuhý zápas. Nejprve naši předkové usilovali
o udržení slovanského bohoslužebného jazyka a později po latinizaci
domácí církve, již jen za čistou křesťanskou víru.  

Upřímný návrat k odkazu apoštolského díla svatých Cyrila a Me-
toděje představoval nakonec hlavní pohnutku směřující k obnovení pra-
voslavné církve, která se tak stala legitimní nositelkou ducha jejich
misie u nás. Podle posledního sčítání lidu za existence Rakousko-Uher-
ské monarchie roku 1910 bylo pravoslavných věřících v českých zemích
pouze 1063. Nebyla jim povolena žádná církevní organizace, nesměli
konat církevní průvody apod. Jen díky intervenci ze zahraničí mohl být
v Praze dočasně získán chrám sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
pro konání pravoslavných bohoslužeb a ustanoven při něm ruský kněz.
Přes zjevné ústrky ze strany tehdejších státních úřadů tito první pravo-
slavní Češi vytrvali a odevzdali pochodeň čisté víry nástupcům. Avšak
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mohli tak učinit jen proto, že tvořili jednu rodinu. Znali se navzájem.
Spojovalo je pevné přesvědčení o mimořádném významu duchovního
odkazu svatých Cyrila a Metoděje, který se cizincům nepodařilo v Če-
chách nikdy zcela potlačit.

Po vytvoření samostatného Československa jejich dědici, v čele
se svatým novomučedníkem vladykou Gorazdem II., skutečným ná-
stupcem svatého Metoděje, pokračovali ve stejném duchu. Po sčítání
lidu v roce 1930 bylo již v českých zemích 25 000 pravoslavných v nově
vytvořené církevní správě. Ve východní části republiky čítal jejich
počet 120 000 duší. Dovést započaté dílo až ke zřízení úplné samo -
statnosti a nezávislosti domácí pravoslavné církve se však této generaci
nepodařilo uskutečnit bez velkých obětí. Malá, ale rychle rostoucí
česká pravoslavná církev utrpěla těžké ztráty hlavně v době nacistické
okupace Československa. Za aktivní spoluúčast v domácím odboji byla
roku 1942 protektorátní vládou dokonce zrušena a postavena mimo
zákon. Svatého biskupa Gorazda II. a další představitele církve fašisté
popravili, všechny zbylé duchovní a mnoho laiků odvlekli na nucené
práce do Německa. V poválečném Československu pravoslavná církev
ožila v nebývalé míře. Podařilo se sjednotit všechny pravoslavné ná-
rodnostní skupiny. V roce 1951 měla již jednotná Pravoslavná církev
v Československu, vedená svojí duchovní oporou – mučednickou Rus-
kou pravoslavnou církví – 400 000 věřících, ve čtyřech správních obla -
stech, tzv. eparchiích, představovaných biskupy, s celkovým počtem
300 farností. Proto mohlo dojít na konci toho roku k vyhlášení samo -
statnosti a nezávislosti – autokefality. Autokefalita znamená, že církev
má svoji viditelnou hlavu (řecky „kefali“) a svého suverénního před-
stavitele, voleného místním církevním sněmem. Výkonným orgánem
církve ve správních věcech byla metropolitní rada Pravoslavné církve
v Československu v čele s metropolitou. Členy metropolitní rady jsou
duchovní a laici, jako zástupci věřících. Konstantinopolský patriarchát
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souhlasil s tímto vyhlášením zvláštním kanonickým usnesením (to-
mosem) roku 1998.  

Zvláště během posledních let se těší naše místní církev velké váž-
nosti jak mezi ostatními pravoslavnými církvemi, tak i v domácím a svě-
tovém ekumenickém hnutí. Tuto vážnost si upevnila tím, že po vzniku
samostatných států – České republiky a Slovenské republiky – zůstala
jednotná, vázaná pravoslavnými kánony a cyrilometodějským duchovním
odkazem. Jejím hlavním posláním zůstává uskutečňovat život ve víře, na-
ději a lásce podle evangelia, jak to učili naše předky svatí apoštolové Slo-
vanů – soluňští bratři Cyril a Metoděj na úsvitu dějin našeho státu.

vladyka Kryštof 
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Květná neděle v roce 2012 v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanech v Praze.
Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je navíc výjimečná tím, že je církví
multinárodní. Kromě Čechů a Slováků se k ní v našich zemích hlásí i mnohé další 
národnosti – Rusové, Ukrajinci, Srbové, Bulhaři, Rumuni, Řekové, Rusíni a mnozí
další, pro něž zajišťuje církevní život a konání bohoslužeb.
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Setkání hierarchů autokefálních pravoslavných církví ve Phanaru (Istanbul) 
dne 12. 10. 2008. 

Zástupci všech 14 pravoslavných autokefálních církví - konstantinopolské, alexandrijské,
antiochijské, jeruzalémské, kyperské, ruské, gruzínské, srbské, rumunské, řecké, 
bulharské, albánské, polské a českých zemích a Slovenska
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Cyrilometodějská pravoslavná pouť a svatá liturgie na základech původní baziliky 
z 9. století ve Slovanském hradišti v Mikulčicích

Zleva: biskup Antonín, vikář bulharské středoevropské metropolie z Berlína, 
metropolita Kyrill z Varny, vladyka Kryštof, arcibiskup pražský a metropolita českých
zemí a Slovenska, vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský
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Filmové zpracování Cyril & Metoděj 
– Apoštolové Slovanů

Cílem čtyřdílného docu-dramatu je podat veřejnosti vyčerpávající
informace o významném údobí našich dějin (úsvit našeho státu a po-
čátky křesťanství v našich zemích) a o výjimečných postavách apoštolů
sv. Cyrila a Metoděje, kteří patří ke klíčovým osobnostem českých 
a slovenských dějin a kultury, stejně jako dějin ostatních slovanských
národů. V případech, kde historie mlčí, nebo je nejednoznačná, umo-
žňuje formát docu-drama tuto nejednoznačnost velmi umně vysvětlit.
Děje se tak pomocí dvou nástrojů, které odlišují filmové ztvárnění „Cy-

SvatiC&M_sazba  4/16/13  11:57 AM  Stránka 275



rila a Metoděje – Apoštolové Slovanů“ od běžné tvorby. Tím prvním je
postava vypravěče, jenž nám poodhaluje tajemství, která není možné
přímočaře sdělit a zároveň nám umožňuje nevtíravě odhalit samu 
podstatu dějového okamžiku. Tím druhým nástrojem je pak „živoucí
mapa“, která nám pomáhá pohybovat se v čase a prostoru, což v našem
případě znamená více než několik desetiletí a současně seznamuje di-
váka s geopolitickou situací v Evropě té doby. 

Zároveň s hraným docu-drama cyklem vznikl i celovečerní film 
určený pro distribuci do kin. Páteří filmového sdělení je především odkaz
minulosti a myšlenka, že společnou Evropu a evropské národy neudrží po-
hromadě ani moc, ani ekonomický zájem, pokud nebudou stát na silném
společném morálním a duchovním základu.
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Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křes-
ťanství v našich zemích. 

Na začátku se dozvídáme nejdramatičtější okamžiky z dětství 
a dospívání obou bratrů ze Soluně, jejich osudy v Cařihradu a první mi-
sijní cesty do Arábie a k Chazarům, kde mimo jiné vyzvednou ostatky
mučedníka a čtvrtého papeže Klimenta I. z moře. Zároveň sledujeme
Konstantinovu účast v dramatickém sporu o obrazoborectví, které
tehdy zachvátilo celou Byzantskou říši, a podivuhodné osudy Metoděje 
v době, kdy byl správcem na horké půdě Styrmontského kraje, sužova-
ného častými vzpourami.

Po žádosti moravského knížete Rostislava o vyslání křesťanských uči-
telů na území Moravy sledujeme příběh vzniku staroslovanského písma
(hlaholice) a první překlady nejdůležitějších knih Písma svatého. Po vylí-
čení náročné cesty Konstantina a Metoděje z Cařihradu na Moravu začne
hlavní část děje – dramatický zápas o prosazení křesťanství ve slovanských
zemích. Bratři při svém misijním úsilí narážejí nejen na stále silné pohan-
ství (pohanští bohové a démoni, zvykové právo, věštění a čarodějnictví),
ale ocitnou se též uprostřed boje o zavedení slovanské liturgie, která je 
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v této oblasti natolik originálním činem, že vyvolá nevoli latinských kněží
a mohutný odpor silné Východofranské říše. Konstantin s Metodějem 
založí vlastní školu, zavádějí slovanské písemnictví a šíří křesťanské 
myšlenky, zároveň ale jednají s tehdejšími panovníky, císařem i papežem.
Kromě šíření křesťanství a budování samostatné moravské církve mají rov-
něž zásluhu na položení základů právního státu.

Tvrdý boj o existenci moravské církve pokračuje i mimo území Mo-
ravy. Konstantin s Metodějem chtějí vysvětit učedníky na kněze, ale musí
své dílo obhajovat nejprve na nepřátelské synodě v Benátkách a vzápětí
i v Římě před papežem, kde se jim podaří obhájit slovanské písmo a li-
turgii. Vážně nemocný Konstantin, který od dětství trpí tuberkulózou,
však v Římě vysílen umírá, a po jeho smrti se misijního díla ujímá jeho
bratr Metoděj, který je jmenován prvním moravským arcibiskupem.

Mezitím však na Moravě vypuknou nepokoje, během nichž morav-
ského knížete zradí jeho synovec Svatopluk. Rostislav se tak potupně do-
stane do ruky východofranského císaře, který jej nechá oslepit a posléze
se pokusí zmocnit Moravy. Svatopluk se místo vděku dočká uvěznění 
a na Moravu jsou jako správci dosazeni franská markrabata Wilhelm 
a Engelšalk. Moravané však cizí markrabata nepřijmou a vyvolají mohut-
nou vzpouru, kterou je schopen potlačit Svatopluk. Císař jej tedy propustí
z vězení a postaví ho do čela svého vojska. Svatopluk však přejde na stranu
Moravanů a v ukrutném boji všechny franské vojáky bez milosti pobijí.
Frankům se však mezitím podařilo zmocnit se také arcibiskupa Metoděje,
kterého ve své nenávisti odsoudí a na dva a půl roku uvězní v otevřené
díře jako divou zvěř. Po téměř třech letech nelidského utrpení jsou po zá-
sahu papeže bavorští biskupové nuceni Metoděje propustit a moravský
arcibiskup se konečně vrací na Moravu, aby zde dokončil své dílo.

Svatopluk se stal knížetem Moravy a jako vynikající válečník a mi-
mořádně schopný panovník postupně rozšíří území Velké Moravy. Me-
toděj díky svému odhodlání a svým schopnostem přeloží do slovanštiny
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zbývající část Bible – celý Starý zákon. Přitom však nadále musí bojovat
s neustálým s předsudky latinských kněží, zejména s latinským knězem
Vichingem, jemuž se časem podaří dosednout na biskupský stolec 
v Nitře, který je významnou součástí tehdejší moravské říše. Po řadě in-
trik a udání nakonec Metoděj ztratí podporu Říma, kde byl mezitím zvo-
len nový papež Štěpán V. Ještě před svou smrtí označí Metoděj za svého
nástupce Gorazda, coby jednoho ze svých nejlepších učedníků, ale jeho
nepřátelům se díky falešnému dopisu podaří rozmetat celoživotní dílo
obou bratrů – po smrti Metoděje docílí zničení řady vzácných knih 
a vyhnání všech slovanských učedníků z území Moravy, kam se již nikdo
z nich nesmí vrátit. Přesto dílo obou bratrů přetrvá věky a podstatným
způsobem ovlivní běh dějin nejen na Západě, ale také na Východě.

Režie: Petr Nikolaev  |  Producent: Viktor Krištof  |  Kameraman: David
Ployhar  |  Scénáristé: Miroslav Osčatka, Petr Hudský  |  Výkonný produ-
cent: Three Brothers, s.r.o.  |  Koproducent: Česká televize, Český národní
fond kultury a.s., Everest Film a další  |  Formát pořadu: docu-drama 
(4 x 52’) a film (1 x 105’)  |  Formát: HD nebo UHD (2K/4K) – RED  |
Jazykové mutace: česká, slovenská, anglická, ruská, italská  |  Odborní
partneři: Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, Římsko-
katolická církev v České repu blice, Akademie věd České republiky, Mo-
ravské zemské muzeum, Archeologický ústav SAV, Archeologický ústav
AV ČR  |  Herecké obsazení: Roman Zach – Metoděj, Ondřej Novák –
Cyril, Josef Abrhám – Fotios, Milan Bahůl – Rostislav, Vladimír Javorský
– Žrec, Radka Fidlerová – Živena, Jan Schmid – Hadrián II., Vilém
Udatný – Lutimír, Marian Roden – Hermanrich, Robert Michalčík –
učedník a další.

www.filmcyrilametodej.cz
(materiály producenta zkrátil R. W.)
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Dne 9. března 2013 delegace Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, 
vedená metropolitou Kryštofem, darovala při slavnostní římskokatolické mši v pražské
svatovítské katedrále, symbolu české státnosti a kultury, ikonu svatých věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje, kterou napsal ikonopisec monach Paisij z monastýru Proměnění 
Páně v Těšově. Devátý březen je datem původního svátku sv. Cyrila a Metoděje 
v římskokatolické církvi. V tento den prohlásili císař a král Karel IV. s arcibiskupem 
Arnoštem z Pardubic soluňské bratry za patrony zemí Koruny české. Ikona bude 
uložena v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a bude symbolicky připomínat působení
a činnost pravoslavné církve na našem území a společné cyrilo-metodějské dědictví.
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Doslov

Svatý kníže Rostislav zůstal v naší paměti jako moudrý vládce,
který pochopil, že pravdy Boží má právo přijmout každý národ, každý
člověk ve svém rodném jazyce. Velkým přáním sv. Rostislava bylo, aby
sv. Cyril a Metoděj vybudovali pro naše předky na Velké Moravě samo -
statnou národní církev. Přesto, že se toto Rostislavovo přání nesplnilo,
stala se tato misie duchovním i státotvorným základem pro naše národy.
Cyrilometodějský misijní odkaz přestál četné protislovanské či proti-
křesťanské nálady a zůstal i nadále v srdcích lidí.

Jedná se o druhou publikaci vydanou nakladatelstvím Český ná-
rodní fond kultury a.s. u příležitosti významného výročí. První titul
„Velký čin malé církve“ byl vydán k 70. výročí mučednické smrti bisku -
pa Gorazda II. a k 70. výročí atentátu na zastupujícího říšského protek-
tora R. Heydricha. Kniha pojednává o vlasteneckém a křesťanském po-
slání české pravoslavné církve, která pod vedením biskupa Gorazda II.
ukrývala československé vojáky. Tímto činem prokázala pravoslavná
církev i po stovkách let od příchodu svatých věrozvěstů, že miluje svou
vlast nejen slovy, nýbrž i skutky. 

Jelikož všech 10 000 výtisků knihy Velký čin malé církve našlo ve
velmi krátké době své čtenáře, zpřístupnili jsme u příležitosti letošního
výročí knihu také v elektronické podobě. Informace najdete na našich
webových stránkách www.narodnifondkultury.cz.

Ve dnech 24.–26. května 2013 se ve Slovanském hradišti v Mikul-
čicích, kde žili a tvořili svatí věrozvěstové Cyril a Metoděj uskuteční 

SvatiC&M_sazba  4/16/13  11:57 AM  Stránka 281



víkendové „Setkání kultur“ za osobní účasti konstantinopolského pa-
triarchy Bartoloměje I., zástupců všech 14 autokefálních pravoslavných
církví z celého světa, místních církví a mnoha dalších vzácných hostů.
Více informací získáte v časopise Ikona, který vydává naše vydavatelství
již sedmým rokem, a také na webových stránkách www.ikonapress.info,
kde najdete v elektronické podobě i všechna tištěná vydání časopisu.

Slavnosti budou probíhat na území Jihomoravského kraje, který
pod vedením hejtmana JUDr. Miroslava Haška celé oslavy ve spolupráci
s dalšími institucemi spoluorganizuje a významně podporuje.

Český národní fond kultury a.s. se rozhodl, kromě vydavatelských
a nakladatelských počinů, podpořit také filmové zpracování životních
příběhů sv. Cyrila a Metoděje. V roce 2012 se stal koproducentem čtyř-
dílného dokumentu (docu-drama ve stylu BBC) a celovečerního filmu
Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů. Celý tento projekt je kromě naší
společnosti realizován producentem Three brothers, s.r.o., Českou 
televizí a Petarda Production a.s. Chtěl bych poděkovat panu Viktoru
Krištofovi a panu Josefu Kořenkovi za jejich obětavý přístup v tomto
projektu. Dovolte, abychom Vás tímto co nejsrdečněji pozvali ke shléd-
nutí tohoto díla.

Touto knihou, ale i TV seriálem, celovečerním filmem a dalšími
aktivitami se snažíme skromným dílem přispět k významnému výročí
příchodu svatých bratří Cyrila a Metoděje na Moravu, od nějž v roce
2013 uplynulo již úctyhodných 1150 let.

Na závěr bych chtěl poděkovat hlavně panu Romanu Wimmerovi,
šéfredaktorovi časopisu Ikona, bez jehož obětavé práce by tato kniha
nevyšla. 

Připomeňme si cyrilometodějský odkaz a oslavme 1150. výročí
společně s ostatními křesťany a všemi lidmi dobré vůle.

Igor Střelec
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