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Abstrakt: 

Diplomová práce „Christianizace Britských ostrovů: komparace vybraných aspektů iroskotské 

a římské misie“ se zabývá obdobím, kdy došlo ke christianizaci Britských ostrovů, a konkrétně 

se zaměřuje na dějiny iroskotské a římské misie, jejich organizaci, klíčové osobnosti a zvyky. 

Irské křesťanství se vyvíjelo v prostředí odlišném od toho, jež panovalo na evropské pevnině,  

a postupem času si tak vybudovalo svá vlastní specifika a mnohé odlišnosti jak v církevní 

organizaci a celkovém spravování církve, tak v liturgii nebo v církevním umění. Hlavním cílem 

práce je především komparace aspektů mnišství, církevní organizace a liturgie obou misií a jimi 

vybudovaných církevních organizací, čímž by autorka chtěla dojít ke stanovení role iroskotské 

misie při christianizaci Britských ostrovů a vymezení jedinečnosti irského křesťanství. Autorka 

se dále zaměřuje na vzájemné vztahy obou misií a jejich střetávání, které vyvrcholilo v roce 

664 na synodě ve Whitby. Doplňkovým cílem práce je pak analýza vzájemných vztahů 

iroskotské a římské misie se světskou mocí. 

 

 

Abstract: 

The diploma thesis „Christianization of the British Isles: comparison of selected aspects of the 

Hiberno-Scottish and the Gregorian mission“ deals with the period when the Christianization 

of the British Isles took place and focuses specifically on the history of the Hiberno-Scottish 

and Gregorian missions, their organization, key figures and customs. Irish Christianity 

developed in an environment different from the European mainland, and over time it thus 

gained its own specifics and many differences in both church organization and the overall 

administration of the church, as well as in liturgy or in church art. The main aim of this thesis 

is primarily to compare aspects of monasticism, church organization and liturgy of both 

missions and church organizations built by them, with which the author would like to determine 

the role of the Hiberno-Scottish mission in Christianization of the British Isles and define  

the uniqueness of Irish Christianity. The author also focuses on the mutual relations between 

the two missions and their clash, which culminated in 664 at the Whitby Synod.  

The complementary aim of the thesis is to analyse the mutual relations of the Hiberno-Scottish 

and Gregorian missions with secular power. 
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Úvod 

Christianizace Britských ostrovů byla dlouhodobým a rozsáhlým procesem probíhajícím 

zejména v 5. až 7. století. Křesťanství se na území Britských ostrovů dostalo již v době,  

kdy byla Británie spravována Římskou říší, avšak v následujícím období došlo k úpadku 

významu tohoto náboženství, a to hlavně kvůli stažení římských vojsk a postupnému zániku 

římské správy na tomto území. I přes tyto skutečnosti však křesťanství z britského území zcela 

nevymizelo a někteří obyvatelé ho i nadále vyznávali. Jakmile však došlo k příchodu 

germánských kmenů Anglů, Sasů a Jutů, kteří vyznávali převážně pohanství, britští křesťané 

začali odcházet do okrajových oblastí ostrova, ale také do sousedního Irska. V Irsku tak 

v průběhu 5. století došlo k velkému rozvoji křesťanství, a především díky působení svatého 

Patrika byla většina tamějších obyvatel i pokřtěna. Kvůli svému geografickému umístění však 

Irsko nikdy nenavázalo úzké vztahy s kontinentální církví a v tamějším prostředí se vytvořila 

specifická forma křesťanského vyznání, jež se v porovnání s tou pevninskou vyznačovala 

několika odlišnostmi. Po upevnění nové křesťanské víry a rozvoji irské církevní správy pak irští 

mniši začali působit i mimo Irsko a jejich jedinečná forma křesťanství se dostala i na další 

území, a to zejména na sever britského ostrova. Tuto činnost irských mnichů označujeme jako 

iroskotskou misii, která kromě území Britských ostrovů později působila i na evropské pevnině. 

Dějiny křesťanství na Britských ostrovech pak velmi zásadním způsobem ovlivnila  

i další misie vyslaná z Říma papežem Řehořem I. Velikým, kterou označujeme pojmem římská, 

nebo gregoriánská misie. Hlavním cílem této misie byla christianizace Anglosasů,  

což se ji i navzdory mnoha obtížím nakonec podařilo. Během svého působení se však brzy 

střetla s iroskotskými mnichy, kteří byli ve své misionářské činnosti také značně úspěšní. Obě 

misie si tak záhy začaly v podstatě konkurovat a na povrch vyvstaly odlišnosti, které existovaly 

mezi těmito formami křesťanství. Spor byl nakonec vyřešen synodou ve Whitby v roce 664,  

po které se zástupci irského křesťanství museli podřídit zvykům a tradicím pevninské církve, 

které prosazovala římská misie, a na Britských ostrovech tak mohla započít unifikace 

v náboženské sféře. 

Dějinám christianizace Britských ostrovů byla na poli světového historického bádání 

věnována značná pozornost již na konci 19. století, kdy vzrostl zájem o historii i o keltskou 

tradici. Tímto tématem se však i v současnosti zabývá mnoho badatelů a díky tomu mohlo dojít 

k upravení některých faktů, které v dřívější době historici považovali za platné, a také 

ke stanovení nových hypotéz týkajících se vývoje ostrovního křesťanství. K poměrně velkému 
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přehodnocení irských církevních dějin v raném období jejich vývoje pak došlo zejména 

v posledních několika desítkách let. V minulosti se například předpokládalo, že vlivem vzrůstu 

moci opatů a převedení církevní správy na irské kláštery došlo v rámci irské církevní organizace 

k zániku významu biskupa i jím spravovaných diecézí. Na základě zkoumání pramenů však 

můžeme dojít k závěru, že ne všechna biskupství zanikla a někteří biskupové mohli mít i nadále 

značnou moc a pravomoci. Pozměněno bylo i to, jak se v nynější době nahlíží na vzájemné 

vztahy iroskotské a římské misie, které podle nových výzkumů nebyly tak vyhrocené,  

jak se původně předpokládalo. Také v případě odlišností irského křesťanství byly některé 

závěry pozměněny a důraz se nově dává i na vzájemné podobnosti a ovlivňování. Velký vliv 

na nové poznatky má v současné době i rozvoj technologií, díky kterému mohou být lépe 

prozkoumána liturgická, ale i další psaná díla z tohoto období. V českém prostředí je tématu 

christianizace věnována široká pozornost, avšak dějinami irského křesťanství nebo iroskotské 

a římské misie se zabývá jen minimum historiků. Tato práce by tedy měla sloužit i jako 

příspěvek k tomuto tématu. 

Hlavním cílem práce je komparace vybraných aspektů iroskotské a římské misie, díky 

čemuž bych chtěla dojít ke stanovení významu iroskotské misie při christianizaci Britských 

ostrovů a dále také k vymezení odlišností a jedinečností irského křesťanství. V hlavní části 

práce budu komparovat celkem tři hlavní aspekty, mezi které jsem zařadila formu mnišství, 

církevní organizaci a liturgii, které jsem vybrala z toho důvodu, protože jsou na nich podle 

mého názoru dobře prokazatelné odlišnosti, jež mezi misiemi i jimi vytvořenými církevními 

organizacemi panovaly. Jako doplňkový cíl práce jsem si zvolila analýzu vztahů iroskotské  

a římské misie se světskou mocí, která měla zásadní vliv na směřování obou misií a výrazně 

ovlivňovala i jejich vzájemné vztahy, které jsem se také pokusila zmapovat. V rámci tohoto 

doplňkového cíle bych chtěla na základě zkoumání pramenů dojít k zjištění, zda měla 

iroskotská misie se světskou mocí úzký vztah již od počátku anebo zda tomu tak bylo až poté, 

co se střetla s římskou misií, jež úzce spolupracovala s kentskou královskou rodinou,  

ale například i Franskou říší. Metodologie této práce spočívá především v analýze vybraných 

jevů, a to na základě zkoumání pramenů a také odborné literatury. 

Práce je rozdělena celkem do čtyř kapitol, z nichž první tři mají tři podkapitoly  

a poslední pak jednu. V první kapitole se věnuji irskému křesťanství a iroskotské misii, 

konkrétně se zaměřuji na politické a správní uspořádání Irska a rozšíření křesťanství na irském 

území, dále na irskou církev a její základní odlišnosti, a v poslední podkapitole i na církevní 

svátky, zvyky a liturgickou praxi irské církve. Tato kapitola má za cíl především uvedení  
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do tématu a stanovení základních informací, jež budou využívány v komparační kapitole. 

Podobný cíl pak plní i druhá kapitola, kde se však již soustředím na vývoj křesťanství v Británii, 

a zabývám se tak situací na britském území před působením římské misie, náboženským 

vyznáním Anglosasů, příchodem římské misie, a nakonec i britskou církví a tamější 

křesťanskou liturgií. Hlavní částí mé práce je třetí kapitola, kde již přistupuji ke komparaci 

aspektů mnišství, církevní organizace a liturgie a dalších zvyklostí. Komparace je jednou 

z metod historikovy práce, která může blíže osvětlit některé fenomény nebo ověřit stanovené 

hypotézy. Využita bude tzv. synchronní komparace zkoumající jevy, které probíhají  

na odlišných územích a dochází k nim v podobném časovém období, ale také diachronní 

komparace zaměřující se na jeden jev v několika obdobích. Dále bude důraz kladen  

i na individualizující komparaci, jež se soustředí na rozdíly, ale také na komparaci generalizující 

zaměřené naopak na vzájemné shody. Vztahy obou misií totiž nebyly formovány jen  

na rozdílech, jež mezi nimi panovaly, ale i na základě podobností. V této stěžejní kapitole tedy 

budu porovnávat shodné i rozdílné znaky. Poslední čtvrtá kapitola je věnována vzájemnému 

střetávání iroskotské a římské misie, a především pak doplňkovému cíli práce, tedy analýze 

vztahů obou misií se světskou mocí. 

Při psaní této práce jsem vycházela z několika klíčových pramenů. Prameny jsou 

primárními zdroji pro historické bádání a základem práce každého historika je jejich analýza  

a důkladný rozbor, na jejichž základě je stanovena hodnověrnost a relevance těchto pramenů. 

Každý pramen je ovlivněn dobovými hodnotami a také sociálními a politickými podmínkami. 

Z toho důvodu tak prameny mají svoje limity, které historik musí správně rozeznat, a proto 

jsem v jednotlivých kapitolách každý důležitý pramen nejprve okomentovala a sepsala i jeho 

informační hodnotu a omezení jeho tvrzení. Pro církevní dějiny Britských ostrovů je bez 

pochyby nejzásadnějším pramenem dílo od Bedy Ctihodného Církevní dějiny národa Anglů,  

ze kterého jsem mnohokrát čerpala. Beda pro sepsání tohoto díla využíval staré prameny, 

z nichž se nám však ne všechny dochovaly do dnešní doby, a navíc v nich chyběly i přesné 

datace. Beda také v mnoha případech nerozlišoval mezi legendami a fakty a spoléhal  

se i na orální tradici, která však již v jeho době mohla být značně pozměněná. 

Pro dějiny irského křesťanství jsem využívala hned několik pramenů, kterým byl 

například nejdůležitější zdroj o životě svatého Patrika Vyznání, v němž Patrik líčí svůj život  

a misionářské působení v Irsku. V tomto díle však chybí přesné datace jeho života a z toho 

důvodu tak i do dnešní doby mezi historiky probíhají spory o roku jeho narození a také  

o datování jeho působení v Irsku. Dále jsem pracovala i s hagiografickým dílem Život svatého 
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Kolumbána staršího od Adomnána z Iony, díky kterému si můžeme lépe představit to, jak mohl 

vypadat každodenní chod ionského kláštera, a i dalších irských klášterů, které byly s Ionou 

propojeny. Důležité je pak zmínit, že Adomnán v tomto díle zmiňuje i důležité informace  

o Piktech. Pro sepsání své práce jsem také nemohla vynechat Ulsterské anály, v nichž najdeme 

informace od počátku 5. až do poloviny 16. století. Pro záznamy počátečního období byly 

v těchto análech s největší pravděpodobností použity starší kroniky. Podle názoru současného 

historika Thomase Charles-Edwardse, jenž se věnuje raným irským a velšským dějinám,  

pak byla pro tyto nejstarší zápisy v Ulsterských análech využita tzv. Irská kronika, která se však 

nedochovala a nejsme ani schopni ji historicky doložit. Jedinými indiciemi pro její existenci 

mohou být pouze společné znaky několika dochovaných análů, které líčí události ve stejném 

pořadí, a i v podobném znění. 

Ve druhé kapitole věnující se zejména vývoji křesťanství na britském území mezi hlavní 

použité prameny patří kromě dějin od Bedy Ctihodného i Anglosaská kronika,  

jež je nejdůležitějším zdrojem informací pro období vlády anglosaských panovníků a která byla 

vytvořena koncem 9. století možná na popud krále Alfréda Velikého. Dále jsem čerpala  

i z latinsky psaného díla Historia Brittonum, které je opět založeno na starších materiálech,  

jež se nám ale nedochovaly. Za autora tohoto pramene je považován velšský mnich Nennius, 

avšak někteří historikové se domnívají, že by autorem mohl být i svatý Gilda, který sepsal 

pramen De Excidio et Conquestu Britanniae, ze kterého jsem také čerpala. V první podkapitole 

komparační kapitoly jsem pak nejvíce pracovala s Řeholí svatého Benedikta a Řeholí svatého 

Kolumbána mladšího, jež se dělí na Regula Monachorum a Regula Coenobialis, a dále také 

s dílem Plavba svatého opata Brendana spadajícím do žánru imramma nebo s pramenem Vitae 

Sanctorum Hiberniae, jež poskytuje důležité informace o liturgických praktikách irských 

křesťanů. Ve druhé a třetí komparační podkapitole jsem kromě již zmíněných pramenů čerpala 

například z Vita tripartita Sancti Patricii nebo z díla Dějiny a místopis Irska od Geralda 

z Walesu, který se na mnoha místech o Irech zmiňuje velmi kriticky a irské odlišnosti považuje 

za primitivní. V částech věnujícím se liturgickým praktikám a zvykům jsem pak pracovala 

zejména s Misálem ze Stowe, Antifonářem z Bangoru nebo s Knihou z Kells. V poslední 

kapitole jsem opět využila Bedu Ctihodného, Anglosaskou kroniku, Ulsterské anály, ale také 

například prameny důležité pro zákonodárství a každodenní fungování společnosti, tedy 

Ethelbertův zákoník nebo zákon od Adomnána z Iony Cáin Adomnáin. 

Pro sepsání této práce bylo nezbytné vycházet i z několika titulů odborné literatury,  

kdy jsem využívala především monografie, ale například i články z periodik. Využita byla jak 
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obecnější literatura zabývající se dějinami celých Britských ostrovů, obecně církevními 

dějinami, vývojem středověkého mnišství a christianizací, ale i konkrétnější práce zaměřené 

například na dějiny Irska a irského křesťanství, vývoj a další záležitosti týkajících  

se anglosaských království a tamější světské moci, dějiny Británie nebo také umění a liturgické 

zvyklosti Irska. Z literatury o vývoji mnišství, obecně církevních dějinách, christianizaci nebo 

liturgii a dalších zvyklostech jsem nejvíce využila zejména publikaci Dějiny křesťanského 

mnišství od německého teologa Karla S. Franka, jenž poskytuje základní informace o vývoji 

křesťanského mnišství ve středověku, a také Dějiny středověkého mnišství od Hugh Lawrence, 

které podle mého názoru více rozvíjejí informace zaznamenané v knize od K. S. Franka. Dále 

jsem pracovala například i s dvěma knihami českého historika Jaroslava Kadlece Dějiny 

katolické církve I. a Dějiny katolické církve II., neboť zejména ve druhém díle se autor věnuje 

tématu misií. Důležitým zdrojem informací o vývoji křesťanských misií a procesu 

christianizace se pak pro mou práci stala publikace Církevní dějiny. Antika a středověk  

od Drahomíra Suchánka a Václava Dršky a kolektivní monografie Christianizace a utváření 

křesťanské monarchie. Skandinávie, střední Evropa a Rus v období 10.–12. století, jejímž 

hlavním tématem je sice christianizace Skandinávie, střední Evropy a Rusy, avšak na jejím 

začátku se nachází i několik zásadních a klíčových informací obecně k procesu christianizace. 

Protože jedním z komparovaných aspektů iroskotské a římské misie byla i liturgická praxe  

a další zvyky, bylo nezbytné abych čerpala i z knihy Liturgika od německého teologa Adolfa 

Adama. Další informace obecně o christianizaci jsem použila i z monografie The Rise  

of Western Christendom: Triumph and Diversity irského historika Petera Browna, který  

se ve své práci věnuje i vztahu náboženství a společnosti. 

Pro informace o dějinách Irska, Británie nebo irské a britské formy křesťanství jsem 

vybrala kolektivní monografie Dějiny Irska a Dějiny Británie, publikaci Irsko českého historika 

Jana Franka, které však poskytuje jen základní informace o irských dějinách, a dále také Ireland 

in the Medieval World AD 400–1000. Landscape, Kingship and Religion od irské historičky 

Edel Bhreathnach. V rámci české historiografie se konkrétními prvky irského křesťanství a jeho 

odlišnostmi zabývá zejména teolog Gorazd J. Vopatrný. Jedná se o tituly Keltská církev prvního 

tisíciletí a její spiritualita a Keltské křesťanství, ve kterých však autor v mnoha případech 

nezachází k důkladnému vysvětlování některých informací. Protože jsem se ve druhé kapitole 

zabývala i dějinami Anglosasů a jejich společnosti, nemohla jsem vynechat díla od britské 

historičky Barbary York, která se specializuje právě na anglosaské období. Tyto tituly nesou 

název Kings and Kingdoms of Early Anglo-Saxon England a The Conversion of Britain. 
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Religion, Politics and Society in Britain c. 600-800. Velmi přínosná pak byla i česká publikace 

od Heleny a Petra Polehlových Non angli sed angeli. Kult svatých v latinské literatuře raně 

středověké Anglie, ve které autoři podávají základní informace k několika hagiografickým 

dílům z prostředí raně středověké Anglie. 
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1. Křesťanství v Irsku a iroskotská misie 

Dějiny křesťanství na irském ostrově se od samotného počátku vyvíjely odlišným způsobem 

než na evropské pevnině. Irsko nebylo téměř vůbec dotčeno římskou expanzí a do většího 

kontaktu s křesťanstvím se místní obyvatelé začali dostávat až poté, co se římská správa začala 

z Britských ostrovů stahovat a místo ní přicházely germánské kmeny, před kterými mnozí britští 

křesťané utíkali právě do Irska. Irská církev si v následujícím období díky izolaci a špatnému 

spojení s kontinentem vytvořila mnohá vlastní specifika a zvyklosti, které se následně zejména 

díky iroskotské misii dostaly do Skotska, Británie, ale i na pevninu. 

1. 1. Politické a správní uspořádání Irska a rozšíření křesťanství 

Křesťanství se postupem času stalo dominantním vyznáním v Irsku, a to zejména díky kulturní 

a náboženské transformaci, ke které začalo docházet v druhé polovině 5. století.1 Přestože Irsko 

nebylo dotčeno římskou kolonizací, s římskou Británií jej spojoval především obchod, a zřejmě 

z toho důvodu sem začali přicházet i první křesťané.2 Na počátku 5. století začala římská moc 

na území Británie slábnout a nebyla již nadále schopna se vypořádat s mohutnými vpády 

barbarů.3 Anglie byla osidlována novými germánskými kmeny Anglů, Sasů a Jutů a křesťanské 

obyvatelstvo začalo být vytlačováno do západních a severních částí britského ostrova.  

Pod tlakem nově příchozích pak značná část britských křesťanů začala odcházet i do Irska.4 

 Dějiny Irska jsou velmi ovlivněny keltským vlivem. První keltští obyvatelé sem přišli 

pravděpodobně koncem doby bronzové, tedy v 6. až 5. století př. n. l., a to zejména 

z jihozápadní Evropy, ale také ze Skotska a severní Anglie, 5 a na nově osídleném území  

si podmanili tamější obyvatelstvo a prosadili tam svůj jazyk i náboženství. Keltové  

až do prosazení křesťanství dávali přednost spíše orálnímu předávání kulturních znalostí  

a dějinných událostí, a právě z toho důvodu nemáme o raných keltských dějinách mnoho 

informací.6 Jako historické prameny nám v tomto případě ale mohou posloužit eposy, legendy 

nebo záznamy od řeckých a římských autorů.7 

 
1 BHREATHNACH, Edel, Ireland in the Medieval World AD 400–1000. Landscape, Kingship and Religion, 

Dublin 2014, s. 240. 
2 MOODY, Theodore W. – MARTIN, Francis X. a kol., Dějiny Irska, Praha 1996, s. 42. 
3 MORGAN, Kenneth O. a kol, Dějiny Británie, Praha 1999, s. 49–50. 
4 Termín Scotland původně znamenal „země Irů“. FRANK, Jan, Irsko, Praha 2006, s. 14. 
5 MOODY, T. W. – MARTIN, F. X. a kol, s. 27. 
6  S výjimkou raně středověkého písma ogam, které však nesloužilo pro zaznamenávání velkého množství 

informací a bylo používáno spíše k jednodušším zápisům do kamenných kvádrů nebo do dřevěných desek. 
7 Jedním z nejdůležitějších eposů je především Táin Bó Cúailnge, tedy Uloupení býka z Cúailnge, jehož příběhy 

sice vycházejí z historických skutečností daného období, avšak nezaznamenávají jasné dějinné události. 
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Mezi největší a nejvlivnější království raných irských dějin patřil Ulster, Leinster, 

Munster a Connacht. Podle všeho však těchto království mohlo být i pět a společně mohly 

utvářet pentarchii, která se však zřejmě brzy rozpadla.8 Irsko tak od samého počátku nebylo 

jednotným státem. V době před i po prosazení křesťanství bylo rozděleno na desítky větších  

a menších královských útvarů. Představu o tom, jak tato raná irská malá a velká království 

mohla fungovat, si můžeme vytvořit díky Ulsterským análům nebo Análům z Tigernachu,  

kde najdeme soupisy irských králů, bitev a dalších důležitých událostí. Vzhledem k obrovské 

roztříštěnosti tedy na irském území nemohla působit žádná centrální moc. Hlavní jurisdikční  

a politickou jednotkou byl tzv. túath, v jehož čele stál obvykle král.9 Označení túath se mohlo 

vztahovat jak na danou skupinu Irů, tak na území, jim patřící. V této době počet irských 

obyvatel pravděpodobně nepřekročil půl milion, a i přesto těchto túathů bylo více jak sto.10 

Vládce jednoho túathu byl často ve vazalském vztahu k vyššímu králi, který mohl ovládat větší 

počet túathů a oba pak mohli být ještě vazaly jednoho nadkrále, jenž stál v čele celé provincie 

a vůči kterému měli podřízení vládci poplatnou závislost.11 

Vládci se do svého úřadu mohli dostat volbou nebo dědičně a jejich nejdůležitější 

povinností bylo vedení lidu v případě války a také předsedání óenachu, neboli lidového 

shromáždění, na němž se scházeli obyvatelé túathu, aby projednali potřebné záležitosti.12 Další 

velmi důležitou jednotkou v irské společnosti byla tzv. fine, tedy rodové společenství, v jehož 

čele stál vždy nejstarší muž z dané rodové linie.13 V prostředí malých rozdrobených irských 

království působila fine jako stabilizační faktor, neboť měla více pravomocí než jedinec  

do ní patřící a celé společenství tak díky ní mohlo navenek vystupovat jako celek. Pokud  

by například jeden z členů společenství spáchal nějaký přestupek, byla by za něj zodpovědná 

celá rodová skupina. 

Irská společnost byla velmi diferencovaná a zaměřená především na zemědělství. 

Kromě nobility a svobodných lidí se společnost dále skládala i z nesvobodné vrstvy 

 
Významným pramenem, jež podává poměrně detailní zprávu o irských obyvatelích, ale i o geografii irského 

ostrova, je pak dílo Geografie od egyptského astronoma a geografa Klaudia Ptolemaia. Ptolemaios píše celkem  

o šestnácti skupinách, z nichž šest je zaznamenáno i v pozdějších historických pramenech. Všechny z nich žily 

především v pobřežních oblastech a mezi nejmocnější rody patřili až do 6. století n. l. ulsterští Ulaid (severovýchod 

země) a Érainn (jihozápad). BHREATHNACH, E., s. 88. 
8 CHARLES-EDWARDS, Thomas M., Early Christian Ireland, Cambridge 2004, s. 76. 
9 MACNEILL, Eoin, Celtic Ireland, Dublin 1981, s. 153. 
10 MOODY, T. W. – MARTIN, F. X. a kol., s. 29. 
11 FRANK, J., s. 15. 
12 MOODY, T. W. – MARTIN, F. X. a kol., s. 30. 
13 BHREATHNACH, E., s. 151. 
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obyvatelstva – otroků, 14  řemeslníků, hudebníků a námezdníků. 15  Nejdůležitější silou 

v zemědělství byli zejména otroci a napůl svobodní námezdníci. Postavení jedince záleželo  

na jeho původu i vlastněném majetku, ale také na výši vzdělání. Rané irské právo bylo řízeno 

poměrně komplikovaným a archaickým zákonodárstvím, v němž se nejlépe vyznali učenci  

tzv. brithemové, kteří měli velmi specifické postavení a v mnoha případech zastávali i funkci 

lékařů, umělců nebo bardů. 

Přestože se nám rané dějiny Irska mohou zdát jako nejednotné, pokud se zaměříme 

například na jazyk, zjistíme, že v této oblasti bylo Irsko poměrně homogenní. Irština patří mezi 

nejstarší evropské vernakulární jazyky, neboť ji Irové ovládali bez ohledu na to, z jaké vrstvy 

nebo části Irska pocházeli.16 Pokud se dále podíváme ještě na propracované irské právo, správu 

území, ale i další kulturní záležitosti, můžeme bez pochyby v případě raných irských dějin 

hovořit alespoň o jakési jednotě kulturní, kterou bychom na jiném území v této době těžko 

hledali. Velkou specifičností, která Irsko odlišovala od zbylých evropských státních útvarů, 

byla skutečnost, že zde nevznikla žádná větší města podobná těm, jež existovala v raně 

středověké Evropě. Tento fakt je s největší pravděpodobností spojen s tím, že do Irska 

neexpandovali Římané. Právě na starých římských centrech se v Evropě totiž zrodily městské 

aglomerace. Prostý lid žil v Irsku na osamocených hospodářstvích a vyšší společnost pak 

v honosnějších usedlostech.17 Skutečnost, že v Irsku nedošlo k římskému ovládnutí, pak úzce 

souvisela i s tím, že se zde nevytvořila ani žádná centralizovaná moc. 

Ještě před tím, než se dostanu k příchodu svatého Patrika a rozšíření křesťanství v Irsku, 

bych se ráda v několika větách zmínila i o vysoce postavených jedincích irské společnosti před 

příchodem křesťanství – druidech. V prvním století našeho letopočtu byl druidismus  

na Britských ostrovech značně rozšířen, avšak postupem času druidové vymizeli.18 Nejdéle  

se jejich moc udržela právě v Irsku, kde druidismus nebyl nikdy násilně potlačen jako v jiných 

částech Britských ostrovů nebo na kontinentu. Druidové v předkřesťanském Irsku hráli 

bezpochyby důležitou roli a jako členové významné složky společnosti byli v jednotlivých 

 
14 Většina otroků byla zajata a unesena irskými nájezdníky především z pobřeží Británie a Walesu. Jedním z těchto 

unesených otroků byl i svatý Patrik. 
15 MOODY, T. W. – MARTIN, F. X. a kol., s. 34. 
16 CHARLES-EDWARDS, T. M., s. 165. 
17 MOODY, T. W. – MARTIN, F. X. a kol., s. 30. 
18 S příchodem křesťanství do Irska druidové přišli o své hlavní kněžské postavení, a přestože v Irsku nedošlo 

k násilnému potlačení jejich moci, pojem „druid“ byl postupně ztotožňován s čarodějem, či mágem, před kterým 

se měli mít křesťané na pozoru. Z toho důvodu docházelo k postupnému omezování druidismu, a nakonec až téměř 

k jeho vymizení. 
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túathech zapojováni do soukromých i veřejných náboženských obřadů.19 Bylo na ně pohlíženo 

jako na velmi vzdělané lidi s magickými, ale i praktickými schopnostmi, neboť mohli působit  

i jako lékaři, historici, básníci nebo učitelé.20 Zajímavé je, že i po zakořenění křesťanství někteří 

druidové pokračovali ve své činnosti, a obohatili tak nově se utvářející křesťanskou kulturu 

v Irsku. Například druidské školy měly značný vliv na irské křesťanské monastýry, které  

se staly středisky vzdělanosti.21 

První křesťané začali do Irska přicházet ještě před počátkem působení svatého Patrika  

a v polovině 5. století byla komunita křesťanů již tak početná, že se papež Celestýn I. v roce 

431 údajně rozhodl vyslat k Irům prvního biskupa Palladia. 22 O jeho působení v Irsku však 

nemáme dostatečné informace. Nejdůležitějším misionářem, jenž se zasadil o rozšíření 

křesťanství v Irsku byl pak bezesporu svatý Patrik. Klíčovým zdrojem o jeho životě  

je především Patrikovo Vyznání, ve kterém však chybí přesné datace událostí, a dále pak 

například hagiografické dílo Vita tripartita Sancti Patricii,23 jehož dataci je dodnes velmi těžké 

určit. Tento misionář a biskup se narodil v Británii na přelomu 4. a 5. století a pocházel  

z křesťanské rodiny.24 V patnácti letech spáchal Patrik zřejmě nějaký těžký hřích, jež ho velmi 

trápil, a když byl pak o rok později odvlečen irskými nájezdníky do otroctví, pohlížel na to,  

co se mu stalo, jako na Boží trest.25 Možná i z toho důvodu u něj došlo v irském otroctví 

k duchovní proměně.26 V zajetí bylo jeho hlavním úkolem pást dobytek na odlehlých částech 

venkova. Kromě nucené pastýřské služby se začal plně věnovat i duchovnímu životu, a dokonce 

se začal údajně učit irský jazyk, jež se mu pak následně hodil při jeho misionářské činnosti.  

Po několika letech v zajetí se Patrikovi podařilo utéci a vrátit se do rodné vlasti. Brzy po svém 

návratu měl ale ve snu údajně Boží vnuknutí, ve kterém ho irské hlasy prosily, aby se mezi  

ně vrátil.27 Podle pramenů se právě tento sen stal zřejmě motivem pro jeho misijní činnost. Před 

svým návratem do Irska ale Patrik strávil ještě několik let na kontinentu, kde v klášterním 

prostředí, pravděpodobně v jižní Galii, získal potřebné církevní vzdělání a stal se klerikem.28 

 
19  MICHEELSEN, Arun, King and Druid, in: Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium, roč. 20/21, 

2000/2001, s. 105. 
20 VOPATRNÝ, G. J., 2010, s. 22. 
21 Tamtéž, s. 24. 
22 FRANZEN, August, Malé církevní dějiny, Praha 1995, s. 98. 
23 STOKES, Whitley (ed.), The Tripartite Life of Patrick. Whith Other Documents Relating to that Saint, Part I., 

London 1887. 
24 Sv. Patrik, s. 43–44. 
25 Tamtéž. 
26 Tamtéž, s. 46. 
27 Tamtéž., s. 67–68. 
28 FRANZEN, A., s. 98. 
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Zpět do Irska Patrik odešel, možná i jako náhradník za bývalého irského biskupa 

Palladia, buď v roce 432 nebo až v polovině 5. století. O přesném datu jeho návratu do Irska  

se mezi historiky dodnes vedou spory.29 Po svém příchodu působil na irském území podle všeho 

skoro třicet let, během kterých se mu podařilo christianizovat velkou část ostrova. Vlivem jeho 

působení začala po celém Irsku vznikat klášterní a biskupská sídla a nejhlavnějším střediskem 

se stal Armagh na severu země, ve kterém dodnes sídlí irské arcibiskupství.30 Patrik údajně 

pokřtil tisíce Irů, vysvětil velké počty biskupů a nechal postavit i několik desítek kostelů, 

z nichž některé byly spravovány i kněžkami.31 Vzhledem k tomu, jakou významnou roli hráli 

druidové v raně středověké irské společnosti, bylo nevyhnutelné, že se s nimi Patrik bude muset 

střetnout. I přesto však v Irsku nedošlo k násilnému potlačení jejich působení. K Patrikovým 

cestám po irském ostrově se váže i vznik národního symbolu Irska – zeleného trojlístku, s jehož 

pomocí se údajně pokusil vysvětlit pohanským Irům smysl Svaté Trojice. K další legendě 

spojené s tímto misionářem pak patří to, že se mu údajně podařilo vyhnat z Irska všechny 

hady.32 

Misionářské působení Patrika by se dalo označit jako mírumilovné, protože nemáme 

žádné záznamy o tom, že by během šíření křesťanství mělo dojít k prolití krve nebo dokonce 

k mučednické smrti a irské křesťanství projevovalo poměrně hodně respektu ke starým 

pohanským tradicím. Církevní organizace, jež Patrik v Irsku založil, spočívala na existenci 

biskupství, která měla jasně vymezené jurisdikční pravomoci a v jejichž čele stanuli 

biskupové. 33  Tato organizace, kterou Patrik znal z kontinentálního prostředí, ale v Irsku 

nemohla fungovat, neboť takové biskupství vznikala již kolem existujících center. Těmito 

centry mohla být města, či větší vesnice, která však v Irsku skoro neexistovala. Pro Irsko byly 

charakteristické spíše samostatné osady nebo opevněné pevnosti. Z toho důvodu se přirozenými 

centry církevní správy staly místo biskupství kláštery v čele s opatem. Ještě během Patrikova 

života biskupství fungovala, avšak po jeho smrti v druhé polovině 5. století některá z nich 

začala zanikat a jejich pravomoci převzaly právě kláštery.34 Díky klášterní správě získalo Irsko 

jedinečný charakter mezi ostatními křesťanskými státy a od druhé poloviny 5. století začalo  

na jeho území docházet k rozkvětu monasticismu, kterému napomohlo to, že Irové měli  

 
29 O´LOUGHLIN, Thomas, St. Patrick: The Legend and the Bishop, in: History Ireland, roč. 14, č. 1, 2006,  

s. 16–19. 
30 FRANZEN, A., s. 98. 
31 FRANK, J., s. 18. 
32 THOMPSON, Edward A., Who Was Saint Patrick?, Woodbridge 1999, s. 439. 
33 SUCHÁNEK, D. – DRŠKA, V., s. 136. 
34 VOPATRNÝ, G. J., 2010, s. 38. 
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od počátku sklon k askezi, ale i to, že samotný Patrik šíření klášterů a ideálu mnišství 

podporoval. 

1. 2. Irská církev 

Činnost irské církve byla díky vlně monasticismu, ke které došlo po Patrikově smrti, založena 

na klášterních komunitách. Prvním velkým centrem se stal klášter založený svatým Endou  

na Aranských ostrovech, jež proslul především svou školou, v níž se učilo mnoho irských opatů. 

Záhy se však novým centrem mnišského života stal klášter Clonard, založený svatým 

Finnianem. V tomto klášteře se kladl značný důraz na studium svatých textů a brzy se stal velmi 

důležitým pro vzdělávání irských mnichů. Byl to právě tento klášter, ze kterého údajně 

pocházelo tzv. „dvanáct irských apoštolů“, kteří v budoucnu založili několik klíčových irských 

klášterů, jako byl například klášter Durrow, Derry, Iona nebo Clonmacnoise.35 Zakladatelská 

činnost těchto irských apoštolů svědčí o tom, jak důležitým se klášter Clonard stal pro rodící  

se klášterní síť v Irsku. Příkladu irských apoštolů pak následovalo i mnoho dalších mnichů, 

díky nimž pak na přelomu 5. a 6. století došlo k obrovské vlně zakládání klášterů. Mezi nově 

založenými kláštery se objevilo i několik ženských, které sice nebyly tak početné, ale zato  

se staly velmi vlivnými. Jmenujme například klášter sv. Brigity v Kildare, založený na konci  

5. století, který byl výjimečný také v tom, že v něm žila jak ženská, tak mužská komunita a obě 

byly řízeny podle stejných řeholních pravidel a v jejich čele stála abatyše společně s opatem.36 

Irské kláštery v 6. a 7. století nevypadaly jako velké kláštery, jež známe z kontinentu, 

ale připomínaly spíše malé osady, což nepochybně souviselo s chybějícími klíčovými centry 

jak na poli církevní, tak světské správy. Irské prostředí jednoduše neposkytovalo podmínky pro 

vznik velkých klášterů, a proto zde muselo dojít k odlišnému vývoji, než k jakému docházelo 

na pevnině nebo v Británii. Mniši neobývali společný dormitář, ale každý měl svou vlastní celu, 

a nejdůležitější stavbou v klášteře byl pak především kostel s kamenným oltářem a dalšími 

důležitými věcmi, jež byly potřebné k bohoslužbě. 37  Beda Ctihodný ve svém díle píše,  

že: „podle irského zvyku však nebyl [kostel] vybudován z kamene, nýbrž z otesaného dubu  

a pokryt rákosím“,38 na některých místech v Irsku bylo ale podle všeho dřeva nedostatek,  

a proto se na stavbu některých klášterů a kostelů používal buď kámen nebo jíl a hlína.39 

 
35 FRANK, J., s. 19. 
36 Tamtéž. 
37 MOODY, T. W. – MARTIN, F. X. a kol., s. 46. 
38 Beda, III, 25. 
39 SMYTH, Marina, Monastic Culture in Seventh-Century Ireland, in: The Journal of the American Society of Irish 

Medieval Studies, roč. 12, 2019, s. 71. 
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V klášteře nechyběl ani refektář s jedním velkým stolem a kuchyň a celý komplex pak byl 

většinou obehnán valem, který sloužil na jeho ochranu a za kterým se pak nacházely klášterní 

pole. Velmi důležitou a podstatnou součástí irského kláštera byla také knihovna, skriptorium  

a škola. 40 Právě irské klášterní školy se pak v budoucnu staly tak významnými, že do nich 

směřovali například i žáci z Británie. Učenci v klášterních univerzitách se věnovali především 

studiu Písma svatého, ale i klasiků latinského světa. 

V irských klášterech vládla podle všeho velmi přísná disciplína, o což se zasadil 

zejména Kolumbán starší. Dle Bedy po sobě Kolumbán zanechal „následovníky, kteří vynikli 

velkou zdrženlivostí, láskou k Bohu a dodržováním mnišských pravidel“. 41  Z této citace,  

ale i z jiných pramenů, vyplývá, že Irové získali pověst mnichů, jež dbají na přísném dodržování 

všech daných pravidel, což s největší pravděpodobností platilo i na přelomu 7. a 8. století,  

kdy Beda Ctihodný žil. Hlavním úkolem irských mnichů byla především denní modlitba, účast 

na bohoslužbách, studium svatých textů a jiné prospěšné práce. Irská klášterní komunita  

se nazývala familia, 42  skládala se jak z mnichů, tak z laiků a velmi zajímavou byla její 

podobnost se správní jednotkou túath, k čemuž zřejmě došlo hlavně z toho důvodu, že v té době 

nebyl v Irsku znám jiný správní model. 43  Opati irských klášterů velmi často pocházeli 

z bohatých a vlivných rodin a nebylo jim ani zakázáno se oženit, i když se to neshodovalo 

s ideálem mnišského celibátu.44 Nutno podotknout, že Irsko v době rozkvětu klášterů nebylo 

ani zdaleka jednotným královstvím, neboť zde stále existovalo několik túathů, které mezi sebou 

i nadále bojovaly. Irské klášterní komunity se tak velmi často nacházely v nestálém a nejistém 

prostředí, jež bylo plné politického napětí a v několika případech došlo i k bojům mezi 

samotnými kláštery.45 

Velmi důležitou a záslužnou se stala práce irských mnichů ve skriptoriích, v nichž  

se zabývali opisy mnoha důležitých církevních textů, především evangelií a žalmů. Irové 

přistupovali k církevním dílům mnohem méně kritičtěji než ostatní mnišské komunity, a proto 

se do jejich knihoven dostávala díla bez cenzury. 46  Nebylo tomu ovšem tak, že by díla 

nepodléhala vůbec žádné kritice, pouze nebyla tak velká jako například na kontinentu,  

 
40 MOODY, T. W. – MARTIN, F. X. a kol., s. 46–47. 
41 Beda, III, 4. 
42 BITEL, Lisa M., Isle of the Saints. Monastic Settlement and Christian Community in Early Ireland, Cork 1990, 

s. 115. 
43 Tamtéž, s. 87. 
44 Tamtéž, s. 104–105. 
45 CAHILL, Thomas, Jak Irové zachránili civilizaci. Neznámý příběh role Irska v období od pádu Říma do vzniku 

středověké Evropy, Praha 1998, s. 153. 
46 Tamtéž, s. 156. 
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a to zřejmě z toho důvodu, že Irsko bylo díky své odlehlosti izolováno od některých vlivů 

římské církve. Díky irským písařům se nám dochovala mnohá díla rané irské literatury, která 

pečlivě písemně zaznamenali, neboť do té doby byla předávána převážně ústně. Irští mniši 

nezavrhli ani svůj vlastní jazyk, a to i přestože v pozdějším období začala převládat latinsky 

psaná díla. Pro svá vlastní díla Irové vytvořili dokonce dva druhy rukopisu, tzv. irskou 

polounciálu a minuskuli, čímž docílili další jedinečnosti irského literárního umění.47  Díky 

přísnému dodržování askeze a velké vzdělanosti mnichů se pak Irsku začalo přezdívat „ostrov 

světců“ nebo také „ostrov učenců“.48 

Křesťanské vyznání víry se v Irsku prosadilo právě díky působení klášterů, k čemuž 

však nedošlo okamžitě, ale postupně, neboť ještě v 6. století fungovala i mnohá pohanská 

náboženská centra.49 Právě tolerance irské církve k pohanství zřejmě také přispěla k atraktivitě 

křesťanské víry a k tomu, že došlo k jejímu přijímání poklidnou cestou. Irsko bylo  

od samotného počátku odlišné od jiných christianizovaných zemí. Za vznikem těchto 

rozdílností můžeme podle mého názoru hledat především izolovanost irského ostrova  

od okolního světa, což vedlo ke vzniku mnoha specifičností. Představitelé irského křesťanství 

navíc zvolili klidnou cestu šíření nového náboženství, a to staré nebylo nikdy násilně potlačeno. 

I z toho důvodu je irské pojetí křesťanství tak neobyčejné a některé pohanské svátky se nám 

dochovaly i do dnešní doby.50 

Ne všichni irští mniši však byli spokojeni s životem s mnoha dalšími bratry v jednom 

klášteře a v 6. století tak začíná docházet k mnoha odchodům z Irska do jiných, mnohdy i velmi 

nehostinných oblastí. 51  V počátečních fázích jejich odchodů však ještě nemůžeme mluvit  

o organizovaném misionářském iroskotském hnutí, jehož vrchol nastal až o století později. 

Potulní mniši odcházeli do iroskotských oblastí, a to zejména do Skotska a jeho přilehlých 

ostrovů a také na Hebridy.52 Hlavním důvodem pro odchod těchto prvních poutníků nebylo 

šíření křesťanství, ale spíše cesta vedoucí do ústraní, ale o to blíže k bohu.53 Poutníci toužili  

po nalezení místa, jež bude dostatečně daleko od ostatních lidí a kde je již nebudou rušit běžné 

světské záležitosti. Stejný motiv pro odchod z domova mohl mít i svatý Kolumbán starší, jenž 

 
47 CAHILL, T., s. 162. 
48 FRANK, Karl S., Dějiny křesťanského mnišství, Praha 2003, s. 47. 
49 FRANK, J., s. 21. 
50 Například dožínkový svátek Lughnasa je v některých částech hrabství Donegal slaven do dnešní doby nebo irský 

První máj (Beltain), jež oslavuje jaro. Koneckonců i Halloween (Samain), který se slaví poslední říjnovou noc,  

je keltského původu. 
51 Příkladem takového nehostinného prostředí může být ostrov Sceilg Mhichíl. FRANK, J., s. 21. 
52 SUCHÁNEK, D. – DRŠKA, V., s. 137. 
53 MOODY, T. W. – MARTIN, F. X. a kol., s. 50. 
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se stal klíčovou misionářskou postavou irského křesťanství. Kolumbán starší, irsky zvaný 

Colum Cille, patřil do oné skupiny tzv. dvanácti irských apoštolů, pocházejících z kláštera 

Clonard, o nichž jsem se zmiňovala na začátku této podkapitoly. Kolumbán se narodil do jedné 

z větví královské dynastie Uí Néill z království Tír Chonaill. Díky svému původu se tak 

nepochybně mohl stát vládcem jednoho túathu nebo možná dokonce i irským velkokrálem. 

Kolumbánovo jméno v Irsku rostlo a brzy se mu podařilo založit vlivné kláštery v Derry  

a Kells.54 

Kolem roku 561 došlo k bitvě mezi jižními a severními Uí Néilly, ve které vyhráli 

zástupci severní větve tohoto rodu, a to údajně díky Kolumbánovým modlitbám.55 Dva roky  

po této bitvě se Kolumbán rozhodl opustit Irsko a odešel do Skotska. Jeho důvody pro odchod 

z domova mohly být mnohé. Jako nejčastější motiv se uvádí ten, kdy se tak chtěl oprostit  

od světského světa. Je však možné, že musel odejít i kvůli sporům uvnitř vlastní klášterní 

komunity. Dalším důvodem mohly být i politické konflikty, jež vyústily ve výše 

zmiňovanou bitvu mezi dvěma větvemi jeho rodu, do kterých mohl být Kolumbán zapojen, 

nebo mohl dokonce hrát i roli hlavního iniciátora.56 Možná se tak Kolumbán chtěl vzdálit  

od politických záležitostí a intrik anebo mu odchod byl nakázán jako vyhnanství. Bez ohledu 

na důvod jeho odchodu, se však díky svým misionářským aktivitám stal velmi důležitou 

postavou irského křesťanství. 

Kolumbánovi se brzy podařilo získat území u západního skotského pobřeží na ostrově 

Iona, jež měl údajně získat darem od krále království Dál Riata Conalla mac Comgailla, kterého 

Kolumbán po svém příchodu nejspíše navštívil. 57  Někteří historikové se však domnívají,  

že tomu tak nebylo a že se Kolumbán nejprve dostal na ostrov Hinba a na Ionu pak až o skoro 

jedenáct let později. 58  Podle Bedy Ctihodného měli dokonce Kolumbánovi Ionu darovat 

Piktové, pod jejichž mocí se mohla v té době ještě skutečně nacházet.59 Životopisec Kolumbána 

staršího Adomnán se k darování Iony moc nevyjadřuje, ovšem například Ulsterské anály jasně 

přinášejí zprávu o tom, že byla Iona darována králem.60 Tato možnost se tak jeví jako nejvíce 

pravděpodobná a to i z toho hlediska, že byl Kolumbán s králem Conallem vzdáleně příbuzný. 

 
54  POLEHLOVÁ, Helena – POLEHLA, Petr, Non angli sed angeli. Kult svatých v latinské literatuře raně 

středověké Anglie, Červený Kostelec 2012, s. 70. 
55 RITCHIE, Anna, Iona, London 1997, s. 31. 
56 POLEHLOVÁ, H. – POLEHLA, P., s. 70. 
57 RITCHIE, A., s. 32. 
58 VOPATRNÝ, G. J., 2010, s. 40. 
59 Beda, III, 4. 
60 Ulster, s. 65. 
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Z Iony pak začaly být zakládány nové kláštery, a přestože Kolumbán oficiálně nebyl 

biskupem, brzy stál v čele velké klášterní sítě. Kolumbán také udržoval dobré styky s gaelskými 

vládci a v podstatě zastával moc, jakou měl v prostředí kontinentální církve metropolita.61 Nová 

klášterní síť byla velmi dobře zorganizovaná a ionský klášter se stal důležitým centrem 

iroskotského křesťanství a christianizace obyvatel království Dál Riata, Piktů, ale i Anglosasů 

v Northumbrii. Kromě Kolumbána staršího byla pro klášter Iona významná i postava jeho 

životopisce Adomnána, neboť v  období, kdy vykonával svůj opatský úřad se Iona mohla těšit 

z velmi dobrých vztahů s významnými panovníky irských království, ale i Northumbrie. Vedle 

christianizačního centra se ionský klášter stal i intelektuálním střediskem, ve kterém vzniklo 

několik velkých knižních děl, jako například Cathach sv. Columby, Kniha z Durrow, Kniha 

z Kellsu nebo již několikrát zmiňovaný Život Kolumbána staršího od Adomnána.62 Velký zlom 

v dějinách tohoto významného kláštera však nastal na konci 8. století, kdy začalo docházet 

k prvním nájezdům Vikingů, kteří roku 795 klášter vyloupili a o sedm let později i vypálili.63 

Přestože se mnišská komunita snažila o to, aby byla činnost kláštera nepřerušena, Vikingové  

se tam v následujících letech ještě několikrát vrátili a v roce 806 dokonce zavraždili šedesát 

osm členů klášterní komunity – mnichů i laiků. Z toho důvodu se tehdejší opat rozhodl, že bude 

založen nový klášter v Kells, kam by se mohla ionská familia přestěhovat. Na Ioně pak ale 

nadále zůstala malá komunita mnichů, která chtěla tento klášter udržet v chodu. Jejich osud 

však nebyl lehký, neboť byli v následujících letech ještě několikrát napadeni. 

Šíření christianizačních snah irských mnichů však nezůstalo omezeno pouze na Britské 

ostrovy, a to i když christianizace nebyla jejich prvotním záměrem, neboť hlavním cílem jejich 

cest byla především pouť jako taková. Z toho důvodu se odebírali na velmi nehostinná  

a vzdálená místa, ale například i na evropský kontinent, kde pod jejich vlivem došlo k obrácení 

mnoha obyvatel ke křesťanství. Na svých cestách se Irové pravidelně modlili a studovali, neboť 

právě vzdělanost pro ně byla i nadále velmi důležitá. Irští mniši působili v Galii, Itálii, Germánii 

i Panonii.64 Jejich hlavním ideálem bylo zejména putování ve jménu Krista, a proto většinou 

nezůstávali moc dlouho na jednom místě.65 Misie, prováděná některými z nich, nebyla vůbec 

systematická a ani tak úspěšná jako pozdější anglosaská, avšak i tak za sebou zanechali 

hlubokou stopu a založili velký počet nových klášterů. Nejvýznamnější postavou iroskotské 

misie na kontinentu byl Kolumbán mladší, který se na svou pouť vydal společně s dalšími druhy 

 
61 VOPATRNÝ, G. J., 2010, s. 47. 
62 Tamtéž, s. 54–55. 
63 Ó CRÓINÍN, Dáibhí, Early Medieval Ireland 400–1200, New York 2013, s. 324–325. 
64 VOPATRNÝ, G. J., 2010, s. 52. 
65 FRANZEN, A., s. 100. 
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v roce 590.66 Kolumbán byl velmi vlivnou osobností a také velkým asketou, dával značný důraz 

na pravidla a bojoval proti jejich porušování. Působil zejména v Bretani, Galii, Burgundsku  

a Itálii a je spojován s řadou nových klášterů jako byl například Annegray nebo Luxeuil.67 

Kolumbán měl skutečně velký vliv a v roce 610 se dokonce postavil i proti nemravnostem  

na dvoře krále Theudericha II., kvůli čemuž však musel nakonec z Franské říše uprchnout.68 

Dále pak ale působil v Alamanii nebo v Itálii, kde mu langobardský král poskytl k užívání 

území, na kterém mohl Kolumbán tedy založit další klášter – jednalo se o klášter v Bobbiu.69 

Podobně jako jiné kláštery, jež byly založené iroskotskými mnichy, se i Bobbio stalo velmi 

důležitým střediskem irského mnišství na kontinentu. 

Po smrti Kolumbána v jeho christianizačních snahách pokračovali nově i mniši,  

jež původně nepocházeli z Irska a kteří působili zejména v severozápadním Německu, 

Durynsku, Švábsku a Bavorsku. 70  Iroskotští mniši, putující nejprve sami a následně  

i s anglosaskou misií, se stali důležitým náboženským faktorem budoucí Karolinské říše.71 

Vedle církevní sféry byli však nesmírně důležití i v kulturní a vzdělanostní oblasti, neboť díky 

nim došlo ke zlepšení kvality církevní a světské vzdělanosti. V 9. století tak primárním cílem 

irských mnichů přicházejících na kontinent již nebylo jen šíření křesťanské víry, ale i působení 

ve vlivných kulturních střediscích, kde byli za svou velkou vzdělanost ctěni.72 Zajímavostí také 

je, že ačkoliv velmi dobře znali styly, v jakých se na kontinentu stavěly kláštery, pro ty své 

nově založené využívali převážně svůj irský styl.73 Ačkoliv tak byli daleko od domova, svých 

zvyklostí se ani zdaleka nevzdali. 

1. 3. Církevní svátky, zvyky a liturgie irské církve 

V období, kdy Británie spadala pod římskou správu, měla tamější církev velmi úzké kontakty 

s církví na kontinentu.74 Avšak po odchodu Římanů z Británie se dostala na jisté časové období 

do izolace od kontinentálních vlivů, což se projevilo i v bohoslužebné praxi. Zvyklosti britské 

církve měly bezprostřední vliv i na irskou církev, neboť Britové patřili mezi hlavní šiřitele 

křesťanství v Irsku. Irských liturgických památek se nám dochovalo poměrně velké množství. 

 
66 KADLEC, Jaroslav, Dějiny katolické církve II., Olomouc 1993, s. 25. 
67 BITEL, L. M., s. 226. 
68 KADLEC, J., II, s. 25. 
69 LAWRENCE, Hugh, Dějiny středověkého mnišství, Praha 2001, s. 45. 
70 BITEL, L. M., s. 226. 
71 VOPATRNÝ, G. J., 2010, s. 84. 
72 Jedním irským učencem, který byl velmi ctěn byl například Jan Scotus Eriugena, jenž působil ve škole na dvoře 

krále Západofranské říše a budoucího římského císaře Karla II. Holého. 
73 MOODY, T. W. – MARTIN, F. X. a kol., s. 56. 
74 VOPATRNÝ, G. J., 2010, s. 92. 
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Mezi ty nejvýznamnější patří bez pochyby Misál ze Stowe, který vznikl pravděpodobně  

na přelomu 8. a 9. století. Velká sbírka hymnů a antifon se nám pak zachovala v Antifonáři 

z Bangoru. Mezi další důležité iroskotské liturgické knihy patří evangeliář Kniha z Deer  

z 10. století, a dále Vitae Sanctorum Hibernae, ve kterém se dochovaly záznamy jak o denní 

modlitbě, tak i o eucharistické liturgii.75 Důležité informace o keltském bohoslužebném řádu 

pak obsahuje především Řehole svatého Kolumbána mladšího. 

Jak jsem již zmiňovala výše, hlavní náplní denního života irských mnichů v klášteře 

byla pravidelná modlitba a dále práce a studium církevních textů. Neděle a různé svátky byly 

zasvěcené odpočinku a též modlitbám. K životu irských mnichů patřilo i pravidelné postění, 

během kterého se zdržovali jídla, a to až do večera, kdy se mohli najíst pouze lehce.76 Irští mniši 

nosili bílý hábit, přes který měli přehozený plášť, jež si pak na noc sundávali a od ostatních 

mnichů se odlišovali ve formě tonzury. Historici přišli s dvěma eventualitami, jak mohli Irové 

svou tonzuru nosit – buď si vyholili všechny vlasy v přední části hlavy a vzadu si pak nechali 

vlasy dlouhé, nebo si v přední části hlavy nechali polokruh vlasů táhnoucí se od ucha přes čelo 

k druhému uchu a vzadu pak opět nechali vlasy růst.77 Právě irská tonzura se stala jedním  

ze sporných témat, vedených mezi Iry a Anglosasy. 

Jaká byla přesná organizace liturgického roku v raném období irské církve nám není  

do dnešní doby dopodrobna známo. Z několika hlavních pramenů však můžeme vyčíst alespoň 

určité informace o některých svátcích. Klíčovým dílem je v tomto případě již výše zmiňovaný 

Misál ze Stowe, díky kterému si můžeme utvořit představu o tom, jaké svátky se v irské církvi 

slavily. Kromě hlavních temporálních svátků liturgického roku se podle misálu slavil například 

i svátek Uvedení Páně do chrámu nebo Zelený čtvrtek, kdy se mniši věnovali péči o své tělo  

– stříhali si vlasy a myli se. 78  Podobně jako na kontinentu, mezi nejdůležitější svátky 

v liturgickém roce v Irsku patřily Velikonoce. Na Velikonocích dodnes závisí celý cyklus 

pohyblivých svátků a z toho důvodu se již ve 2. století snažili církevní představitelé sjednotit 

výpočet data jejich slavení. Na prvním nikájském koncilu konaném v roce 325 bylo rozhodnuto, 

že Velikonoce mají všichni křesťané slavit ve stejnou neděli vždy po jarní rovnodennosti  

a nikdy nesmí dojít k tomu, že by se slavily společně se židovským svátkem Pesach. 79 

Rozhodnutím koncilu však všechny rozkoly nevymizely, a právě v případě iroskotských 

 
75 VOPATRNÝ, G. J., 2010, s. 100. 
76 MOODY, T. W. – MARTIN, F. X. a kol., s. 48. 
77 VOPATRNÝ, Gorazd J., Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita, Brno 2002, s. 86. Keltská tonzura 

mohla mít podle všeho svůj původ už u druidů, kteří si údajně také holili vlasy. 
78 VOPATRNÝ, G. J., 2010, s. 100. 
79 VOPATRNÝ, G. J., 2002, s. 85. 
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mnichů pak spor o slavení Velikonoc hrál velmi velkou roli při jejich střetávání s konkurenční 

římskou misií. Z toho důvodu se na tento problém ještě blíže zaměřím později. 

Mezi hlavní prameny o podobě irského bohoslužebného řádu patří zejména Řehole  

sv. Kolumbána, Antifonář z Bangoru a Vitae Sanctorum Hibernae. Každodenní modlitba irské 

církve se skládala z kanonických hodinek určených pro den i noc, avšak jejich počet a doba  

se mohly lišit v závislosti na oblasti, ve které se daný klášter nacházel.80 Kolik žalmů mělo být 

recitováno při každé kanonické hodince pak předepisovala Řehole sv. Kolumbána. Jak jsem již 

zmiňovala, v irských klášterech vládla velmi tvrdá disciplína, na kterou nebylo zapomenuto ani 

při denních modlitbách, během kterých se mniši museli chovat podle daných pravidel.  

V průběhu modlitby tak například nesměli zívat, kýchat nebo plivat a dostavit se na ní museli 

nehledě na počasí. 81 K přijímaní eucharistie docházelo pravidelně o nedělích a svátcích a pokud 

se nějaký mnich dopustil závažného porušení řehole, mohla mu být přítomnost na přijímání 

zakázána. Svůj duchovní život brali irští mniši velmi vážně a k dosažení pravého mnišského 

ideálu využívali mnohé asketické praktiky jako byly například poklony až k zemi, kterých mohl 

mnich během modliteb udělat za den až víc než sto.82 Přibližně během 7. a 8. století pak v irské 

církvi začalo být časté i zpívání hymnů, což pro předešlé období nebylo tak typické. Svědectví 

nám pro to poskytl zejména Antifonář z Bangoru obsahující liturgické zpěvy, jež byl vytvořen 

na konci 7. století.83 Nejčastějším jazykem irské liturgie byla latina, avšak zpočátku Irové 

možná využívali i vernakulární jazyk, tedy irštinu, která se pak objevuje i v následujících staletí 

na okrajích nebo přímo uvnitř latinských děl jako doplňující poznámka (glosa). 

Zpočátku byla irská církev propojena především s britskou a galskou církví, avšak 

zřejmě již od 6. století začalo pravděpodobně docházet i k vzájemné kulturní výměně mezi 

Irskem a Galicií, což potvrzuje i fakt, že se v pozdějším období prostřednictvím iroskotských 

misionářů dostala do některých částí Evropy díla Isidora Sevillského.84 Po odchodu Kolumbána 

mladšího na evropský kontinent koncem 6. století pak dochází i k velké výměně mezi irským  

 
80 VOPATRNÝ, G. J., 2010, s. 100. 
81 Tamtéž, s. 104. 
82 VOPATRNÝ, G. J., 2002, s. 112. 
83 BUCKLEY, Ann (ed.), Music, Liturgy, and the Veneration of Saints of the Medieval Irish Church in a European 

Context, Turnhout 2017, s. 2. 
84 MOODY, T. W. – MARTIN, F. X. a kol., s. 48. Přestože bylo Irsko díky své odlehlosti v izolaci od vlivů 

z kontinentu, nějaké kontakty s pevninskými státy bezpochyby mělo. Galicie se v 6. století stala součástí 

Vizigótské říše rozkládající se na Pyrenejském poloostrově. Vizigótové zpočátku vyznávali arianismus, avšak  

po třetím toledském koncilu přešli k vyznání víry, jež vyznávala pevninská církev a jejich říše se tak stala důležitou 

součástí latinského světa. Právě z Vizigótské říše pocházel i velmi významný autor latinské patristiky Isidor  

ze Sevilly, jehož díla se brzy dostala i do jiných zemí. Rukopisy z Isidorova díla byly nalezeny v klášteře  

St. Gallen, ale i v klášteře Bobbio, kam byly s největší pravděpodobností přineseny právě mnichy z Irska. 
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a římským světem. Všechny tyto kontakty výrazně ovlivnily podobu irské liturgie, která 

přijímala mnoho cizích prvků. 

O období mezi 4. až 6. století můžeme hovořit jako „mnišském období“.85 K šíření 

monasticismu, jež dokázal oslovit nově velké počty lidí, velmi přispěli i irští mniši, kteří 

dokázali kontinent obohatit o několik nových prvků a zvyklostí. Střet irského a latinského světa 

byl pro obě strany velmi výhodný. Latinská vzdělanost se začala mísit s irskou a latinští umělci 

pak dokonce využívali mnohých irských motivů v církevních stavbách. Velkou roli irští mniši 

hráli ale i v prosazení osobní zpovědi, která do té doby nebyla na kontinentu skoro vůbec 

praktikována. Latinský svět do té doby používal zejména zpověď veřejnou, neboť samotný 

hřích byl pokládán za záležitost, jež mohla zraňovat a poškodit celou společnost. Z toho důvodu  

bylo vyznání daného člověka a následné pokání konáno právě mimo soukromí. Nová irská 

osobní zpověď se pak záhy stala velmi oblíbenou, neboť k ní docházelo pouze mezi knězem  

a kajícníkem a odstranilo se tak veřejné pokoření.86 Osobní svědomí bylo pro Iry velmi důležité, 

a to možná více než veřejné mínění. Soukromá zpověď patří mezi nejhlavnější irskou novotu, 

která se dokázala v latinském světě uchytit. S novou zpovědí pak souviselo i prosazení  

tzv. penitenciářů. Jednalo se o příručky o stanovení druhu a doby pokání pro kajícníky  

a autorem prvního z nich byl Finnian z Clonardu.87 

Irská církev si díky svému specifickému vývoji uchovala mnohé odlišnosti, které 

nejvíce vadily anglosaské církvi. Přestože se v několika problémových otázkách, jako byl právě 

výpočet Velikonoc nebo nošení tonzury, Irové nakonec přizpůsobili, jejich sousedé k nim stále 

zaujímali poněkud nepřátelský postoj, díky kterému bylo vytvořeno zřejmě mnoho negativních 

předsudků. Podle všech dostupných informací ale irští mniši pečlivě dodržovali veškeré 

zvyklosti. Dokonce i Beda Ctihodný velmi vyzdvihoval jejich zbožnost, přestože několikrát 

upozornil na chybný výpočet data Velikonoc.88 Otázkou tedy zůstává, zda bylo nepřátelství  

ze strany anglosaské církve oprávněné a postavené na pro ni závažných obviněních. Odpověď 

na tuto otázku by mohla být klíčová pro pochopení vzájemných vztahů mezi oběma církvemi, 

a proto se ji ještě budu podrobněji věnovat později. 

  

 
85 FRANK, K. S., s. 49 
86 CAHILL, T., s. 172–173. 
87 ŘÍČAN, Rudolf – MOLNÁR, Amedeo, 12 století církevních dějin, Praha 1989, s. 283. 
88 Například: Beda, III, 4. 
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2. Křesťanství v Británii a římská misie 

Počátky dějin křesťanství na území Británie byly úzce spjaty s vývojem Římské říše. Díky 

milánskému ediktu, jež vydal roku 313 císař Konstantin Veliký, se křesťanství stalo jedním 

z povolených náboženství této říše. Konstantinovi následovníci pak toto náboženství dále 

podporovali89 a pohanský kult byl postupnými kroky zakazován. Nové a státem podporované 

náboženství se velmi záhy dostalo i do vzdálené římské provincie Británie. Poté, co byly 

z tohoto území staženy římské legie, se místní křesťané ocitli v izolaci od pevniny, a navíc 

museli vzdorovat nově příchozím germánským kmenům, jež vyznávaly pohanství. Křesťanství 

na Britských ostrovech se tak nadále vyvíjelo bez vlivů kontinentální církve a došlo k vytvoření 

mnoha specifik a odlišností. Svůj vliv na církevní dějiny Britských ostrovů církev z kontinentu 

obnovila až na konci 6. století, kdy byla do Británie vyslána papežem Řehořem I. Velikým 

římská misie v čele s převorem Augustinem. 

2. 1. Situace na území Británie před příchodem římské misie 

Podobně jako dějiny Irska jsou i dějiny Británie a Skotska ovlivněny keltským vlivem. Příchod 

Keltů na území Britských ostrovů probíhal ve dvou vlnách v 6. až 4. století př. n. l.90 Jednou 

z nejvýznamnějších tříd keltské společnosti byli druidové, které jsem blíže specifikovala  

již v předešlé kapitole.91 Zájem o Británii brzy projevila i Římská říše, pro kterou nebyla tato 

oblast navzdory její odlehlosti vůbec neznámým územím, neboť již staří Řekové o její existenci 

moc dobře věděli.92  K prvním pokusům o ovládnutí britského území došlo za vlády Julia 

Caesara, avšak po několik následujících let na ni nebyla upřena příliš velká pozornost,  

a to z toho důvodu, že se Římská říše musela potýkat s mnoha vnitrostátními problémy.93  

Ke druhé invazi Římanů tak došlo až za vlády císaře Claudia v roce 43 a od tohoto data se jejich 

moc na Britských ostrovech výrazně upevnila. Jižní a střední část Británie se stala jádrem nové 

římské provincie s názvem Británie (Britannia). Do severních částí, tedy na území Skotska, 

však římská invaze již nepokračovala. Od dobytí severu pak definitivně opustil císař Hadrián, 

jenž nechal vystavět ochranný val, který měl římské území chránit před odbojnými severskými 

kmeny. Během vlády Římanů došlo v Británii k obrovskému rozvoji měst, stavěly se nové 

 
89 S výjimkou Juliana Apostaty. 
90 MAUROIS, André, Dějiny Anglie, Praha 1993, s. 13. 
91 Jejich nejposvátnějším místem byl ostrov Mona (Anglesey). Tamtéž, s. 15. 
92  Řekové měli o Britských ostrovech povědomí už přibližně ve 4. století př. n. l. YORKE, Barbara,  

The Conversion of Britain. Religion, Politics and Society in Britain c. 600-800, London 2006, s. 33. 
93 MORGAN, K. O. a kol, s. 14. 
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stavby podle římských zvyků, docházelo k velkému kulturnímu ovlivňování a rozvíjely  

se i obchodní styky. Římská přítomnost tedy zásadně ovlivnila budoucí vývoj tohoto území. 

Moc Říma výrazně zasahovala i do náboženství obyvatel Británie. Ačkoliv Římané 

značně bojovali proti moci druidů, ve kterých zřejmě spatřovali politické nebezpečí, původní 

keltské obyvatelstvo mohlo i nadále pokračovat v uctívání svých vlastních božstev. Postupně 

však docházelo ke ztotožňování keltských bohů s jejich římskými protějšky a jejich rituální 

praktiky se tak přibližovaly k těm římským. Do jaké míry se staré keltské rituály nadále udržely 

je tak velmi těžké určit. Díky moci Římské říše se na Britské ostrovy dostalo i nové náboženství 

– křesťanství, a to zřejmě již ve 3. století. K jeho většímu rozšíření však došlo až o století 

později. Britská církev byla podle všeho již na přelomu 3. a 4. století na poměrně vysokém 

vývojovém stupni, i když je nutné zmínit, že pro toto období máme velmi málo dostupných 

informací. Jako důkaz nám ale částečně může posloužit koncil konaný v římské provincii Galii 

roku 314, kterého se zúčastnili biskupové z Londýna, Lincolnu a Yorku.94 

Velkou ranou pro rozvíjející se církevní organizaci na území Británie však bylo 

stahování římských jednotek, ke kterému docházelo především na počátku 5. století. Tyto 

jednotky byly totiž potřebné na jiných místech Římské říše.95 Moc římské správy v Británii tak 

postupně slábla a počty vojenských jednotek se výrazně snižovaly, což vyhovovalo severským 

kmenům, jež začaly zvyšovat své útoky. Proti těmto kmenům Piktů a Skotů si pak podle 

Anglosaské kroniky britonský vládce Vortigern pozval na pomoc saské náčelníky Hengesta  

a Horsa.96 Zmínky o Vortigernovi najdeme hned v několika pramenech, jako například v díle 

britonského klerika svatého Gildy, jenž však neuvádí žádné přesné datace jeho života. Dále  

o něm najdeme informace například v Církevních dějinách národa Anglů od Bedy Ctihodného, 

ale i v díle Historia Brittonum,97 za jehož autora je považován velšský mnich Nennius. Mezi 

historiky se však dodnes vedou spory o tom, zda tento britonský král opravdu existoval a pokud 

ano, tak jaká byla ve skutečnosti jeho mocenská pozice.98 Saští náčelníci se později údajně 

obrátili proti Vortirgernovi a během následujících let začali ve velkém množství přicházet další 

 
94 POLEHLOVÁ, H. – POLEHLA, P., s. 17. 
95 Jednotky byly například velmi potřebné v Itálii, a to kvůli obraně proti vizigótskému králi Alarichovi. Tamtéž. 
96 ASK, s. 10. 
97 Spolehlivost tohoto pramene však není nijak ověřená, text byl několikrát upravován a doplňován. Jeho obsah  

se navíc zakládá na starších materiálech, které se nám však nedochovaly. Toto dílo má ale velký význam díky 

zmínce o bájném králi Artušovi. Nennius – GILES, John A. (překl.), History of the Britons (Historia Brittonum), 

Cambridge 2000.  
98 Historici se nemohou shodnout na tom, zda mohl být skutečně králem všech Britonů či nikoliv. 
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germánští nájezdníci, pro které Británie představovala bohatou, ale zároveň špatně bráněnou 

zemi.99 

Mezi nově příchozí kmeny patřili Anglové, Sasové a Jutové, jež souhrnně označujeme 

jako Anglosasové.100 Tyto kmeny během svých nájezdů vytlačily původní keltské obyvatelstvo 

(Britonové) do okrajových částí Británie – tedy do západních částí ostrova, Walesu, na sever 

do Skotska a do kontinentální Bretaně. Někteří křesťané pak před novými nájezdníky uprchli  

i do Irska, kde přispěli k rozšíření svého náboženství. Příchod a následné usazení Anglosasů 

v Británii byly zapříčiněny stěhováním germánských národů západním směrem, ke kterému 

v tomto období docházelo. Nutno je však poznamenat, že k jejich prvotnímu příchodu nedošlo 

až poté, co se římská správa začala z Británie stahovat, neboť již v průběhu 4. století  

se na východních březích Británie objevovali saští nájezdníci, a to ve stejné době,  

kdy na západní pobřeží podnikali nájezdy Irové.101 Invaze a osidlování však skutečně nastaly 

až po odchodu římských vojáků. Zajímavé také je, že ještě před stažením římských vojsk  

se začalo měnit i zaměření britského obyvatelstva, které se začalo soustředit více  

na zemědělství, což zapříčinilo odchod velké části obyvatel z města na venkov.102 

O Anglosasech nemůžeme zpočátku ani zdaleka hovořit jako o jednotném národu, 

jednalo se totiž o mnoho různých kmenů, ale i rodin nebo příbuzenských skupin, které před 

svým usazením a přechodem k zemědělství migrovaly.103 Velká část z nich směřovala na území 

Británie především za novou půdou, na které by se mohly usadit. Poněkud odlišná byla však 

situace na severu a západě ostrova. Zde se totiž ustálila hranice mezi keltským a germánským 

obyvatelstvem, za kterou neměli Anglosasové téměř žádnou moc. Nově příchozí obyvatelstvo 

nenavázalo na římské tradice, ani na správní nebo vládní modely, jež Řím v Británii prosadil, 

ba naopak pokračovalo ve svých vlastních. Anglosasové ani skoro neuzavírali sňatky 

s původním keltským obyvatelstvem. 104  Díky uchování vlastní kultury tak mohlo dojít 

k poměrně velkému rozvoji anglosaského jazyka, ve kterém byl napsán například hrdinský epos 

Beowulf. 

Jedním z nejdůležitějších pramenů o dějinách Británie v období příchodů Anglosasů  

je vedle Církevních dějin národa Anglů Bedy Ctihodného, nebo díla sv. Gildy a Nennia, 

 
99 STENTON, Frank, Anglo-Saxon England, Oxford 2004, s. 16. 
100 O jejich příchodu se ve svém díle zmiňuje i Beda Ctihodný. Beda, I, 15. 
101 ELTON, Geoffrey R., Angličané, Praha 2000, s. 8. 
102 YORKE, Barbara, Kings and Kingdoms of Early Anglo-Saxon England, London 1990, s. 6. 
103 ELTON, G. R., s. 10–11. 
104 Tamtéž, s. 9. 
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Anglosaská kronika. Dnes je již obecně platný přístup, že na jakýkoliv pramen nemůžeme nikdy 

pohlížet jako na stoprocentně pravdivý, neboť se mohlo vyskytnout hned několik okolností, 

které mohly ovlivnit to, co do něj bylo zaznamenáno a co ne. Prameny tak o minulosti nemusí 

vypovídat objektivně, avšak bez jejich studia bychom se nemohli obejít. Beda Ctihodný  

ve svém díle pro období před příchodem římské misie využívá zejména starší prameny, mezi 

které patří například dílo svatého Gildy, ve kterém však nenalezneme přesné datace, a autor  

se navíc při jeho psaní spoléhal více na orální tradici než na psané dokumenty. V mnoha 

pasážích Církevních dějin národa Anglů Beda také nerozlišuje mezi fakty a legendami a dílo 

pak tedy nemusí být příliš objektivní.105 Starší prameny byly využity i pro sepsání Anglosaské 

kroniky. Bez Bedova díla a Anglosaské kroniky by však dějiny Británie v období po odchodu 

Římanů a před ovládnutím této země Anglosasy nebylo možné důkladně zmapovat. 

Podle díla sv. Gildy a Nennia zásadní roli pro budoucí vývoj anglosaských státních 

útvarů hráli zejména cílevědomí panovníci, jejichž moc, vzájemná rivalita a spory utvářely 

podobu budoucího uspořádání anglosaského území.106 Ke zvyšování moci těchto vládců zřejmě 

přispívalo usazování migrujících germánských kmenů, jež nově potřebovaly vůdce, který  

by je chránil a vedl. Proti Anglosasům totiž i nadále existoval poměrně silný odpor ze strany 

původního obyvatelstva, kterému se dokonce v bitvě u Mons Badonicus, konané kolem roku 

500, podařilo porazit anglosaské vojsko a na nějakou dobu zastavit jejich postupující expanzi. 

O této bitvě se ve svém díle De Excidio et Conquestu Britanniae zmiňuje i již výše zmíněný 

svatý Gilda,107 podle kterého měla bitva zásadní vliv na britonské obyvatelstvo, neboť díky  

ní dokázalo odrazit postupující anglosaskou expanzi. Přestože je tato bitva tak důležitá, její 

přesné datum a místo konání nám není známo. Podle Gildy se bitva odehrála v roce jeho 

narození, jež však neznáme; místo ani jméno velitele Britonů pak také neuvádí.108 Vůdcovství 

britonských vojsk začalo být v pozdějších století připisováno bájné postavě krále Artuše,  

o němž začalo vznikat mnoho pověstí a legend. 

Přibližně na konci 6. století se anglosaské státní útvary na území Británie přeformovaly 

do podoby tzv. heptarchie neboli sedmi anglosaských království, kdy v čele každého z nich stál 

král. Před vznikem heptarchie se s největší pravděpodobností v Británii nacházelo mnoho 

 
105 SHAW, Richard, The Gregorian Mission to Kent in Bede´s Ecclesiastical History. Methodology and Sources, 

New York 2018, s. 2. 
106 ELTON, G. R., s. 10. 
107 Sv. Gilda používá označení „bitva u Badon Hill“. Gilda, s. 27. 
108 Tamtéž, s. 27–29. 
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nezávislých království a dalších menších teritorií, které měly vlastní samosprávu. 109  Tuto 

informaci víme díky dochovanému seznamu třiceti pěti kmenů tzv. Tribal Hidago, jež byl 

sestaven přibližně na konci 8. století.110  Důležité informace o královstvích heptarchie pak 

přináší opět Beda Ctihodný, podle kterého ze Sasů vzešli Jižní Sasové, Východní Sasové  

a Západní Sasové, jejichž královstvími byly Wessex, Sussex a Essex. Z Anglů se pak zrodili 

Východní Anglové, Střední Anglové a Merciové, kteří vládli v královstvích Východní Anglie, 

Mercie a Northumbrie.111 A poslední Jutové se usídlili v království Kent a na ostrově Wight.112 

Vláda v těchto království začala velmi záhy nabývat dědičného charakteru a novými panovníky 

se stávali pokrevní následovníci předešlého krále.113Anglosasové však nedokázali ani zdaleka 

ovládnout celé území Britských ostrovů a v následujících letech se snažili začlenit různé 

samostatné útvary pod svou vládu. 

Anglosaská společnost byla založena na kmenovém uspořádání a hlavní složkou obživy 

většiny obyvatelstva bylo zemědělství, z toho důvodu hráli v jejich ekonomice poměrně velkou 

roli otroci.114 Jednotlivá království byla rozdělena na tzv. shires neboli hrabství, z nichž pak 

vznikla jména budoucích anglických hrabství (například Yorkshire), 115  a v čele každého 

hrabství stál pověřený správce (sheriff), který zastupoval svého krále. Soudní moc byla 

vykonávána shromážděním (soudem), a ne tedy úředníkem jako tomu bylo během vlády 

Říma.116  Jak svou moc tento soud uplatňoval anebo jak rozhodoval, však přesně nevíme. 

Členům společnosti byl na základě jejich postavení a dalších kritérií přidělen wergeld, což byla 

cena, jež obdržela rodina držitele wergeldu v případě kdy byl zabit, ale také se mohlo jednat  

o sazbu, která byla vyplacena králi v momentě, kdy se vlastník wergeldu dopustil nějakého 

zločinu.117 Právě wergeld podle mého názoru dokazuje to, jak byl pro Anglosasy mnohem 

důležitější kmen a rodina než jednotlivec. Každá rodina měla pro zajištění vlastních potřeb 

stanovenou výměru pozemku, které se říkalo hide (lán).118 Nezbytné je na tomto místě zmínit 

 
109 FLETCHER, Richard, The Conversion of Europe. From Paganism to Christianity 371–1386 AD, London 1998, 

s. 9. 
110 HART, Cyril, The Tribal Hidago, in: Transactions of the Royal Historical Society, roč. 21, 1971, s. 133–134. 

V tomto článku lze najít i onen zmiňovaný seznam skládající se z třiceti pěti názvů kmenů, ale také z lokality,  

kde se tyto kmeny měly vyskytovat. 
111 Ještě v 6. století jednotná Northumbrie neexistovala. Místo ní zde byla dvě království Bernicie a Deira, která 

na počátku 7. století spojil král Bernicie.  
112 Beda, I, 15. 
113 YORKE, B., 1990, s. 15. 
114 YORKE, B., 2006, s. 73. 
115 MAUROIS, A., s. 27. 
116 Tamtéž. 
117 KIRBY, David P., The Earliest English Kings, London 2000, s. 34. 
118 MAUROIS, A., s. 28. 
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ještě termín bretwalda, který by se dal přirovnat k pojmu velekrál – jednalo se o označení 

anglosaského krále, jenž získal moc nad jinými anglosaskými královstvími.119 

Jak jsem již uvedla výše, mezi jednotlivými anglosaskými kmeny panovaly mnohé 

odlišnosti. Velmi zajímavé však je, že již v období 8. století se nám v mnoha dílech začal 

objevovat pojem Anglové ve smyslu souhrnného označení všech obyvatel heptarchie. Tyto 

kmenové rozdílnosti tak již nemusely od 8. století hrát tak velkou roli jako ve století před ním. 

Nedocházelo k tomu navíc pouze z pozice vnějšího pozorovatele, který by si tím tak chtěl 

ulehčit pojmenovávání, ale činili tak i samotní zástupci britského obyvatelstva. Ve většině 

případech se ale jednalo zejména o vlivné osoby z řad církve, a to, jak toto označení vnímali 

obyčejní lidé, nedokážeme posoudit. Pojmenování i uvědomování si vlastní skupiny (národa) 

probíhá ve vztahu s vymezováním se vůči něčemu cizímu. Bez definování toho, kdo jsou „oni“ 

by nemohlo vzniknout ani to kdo jsme „my“. V 8. století již měla kontinentální církev na území 

Británie velkou moc a docházelo k navazování vzájemných vztahů na mnoha úrovních. Možná 

z toho důvodu se u některých britských církevních představitelů objevilo právě toto souhrnné 

označení jejich národa. Jako příklad jmenujme Bedu Ctihodného, jenž své dílo pojmenoval 

Církevní dějiny národa Anglů, nikoliv tedy Církevní dějiny národa Anglů, Sasů a Jutů,  

a v mnoha pasážích použil právě označení Anglové. Podobně jako Beda tak učinil i jeho žák 

Cuthbert z Wearmouth nebo arcibiskup Cuthbert z Canterbury.120 

2. 2. Náboženské vyznání Anglosasů a příchod římské misie 

Náboženství příchozích Anglosasů bylo polyteistické a hlavní složku tvořila především 

mytologie. Nejednalo se o jednotné náboženství, ale spíše o systém souvisejících náboženských 

představ a praktik, jenž mohl mít několik odlišných regionálních nebo i rodových variant. Mezi 

regionální formu patří například severská mytologie, o které máme velmi mnoho dokladů  

a je i nejvíce zpracována, a to zejména díky tomu, že se nám dochovalo poměrně velké množství 

ikonografických artefaktů. 121  Regionální formou germánského náboženství se stalo  

i náboženství Anglosasů, protože v novém prostředí jejich náboženské praktiky prošly mnoha 

změnami. 122  Ani jejich regionální forma však nebyla nijak jednotná, neboť anglosaské 

pohanství mělo velmi mnoho odlišných lokálních projevů. Většina bohů byla přímo spojena 

 
119 KIRBY, D. P., s. 95. 
120 WHITELOCK, Dorothy (ed.), English Historical Documents c. 500–1042, London 2007, s. 6. 
121 BERENDOVÁ, Nora (ed.), Christianizace a utváření křesťanské monarchie. Skandinávie, střední Evropa  

a Rus v období 10.–12. století, Praha 2013, s. 61. 
122 MAUROIS, A., s. 29. 
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s konkrétní lokalitou a jejich uctívání posilovalo identitu místních obyvatel.123 Náboženství 

hrálo v životech Anglosasů velmi důležitou roli a bylo podstatnou součástí jejich životů.124 

Kněžská složka však nebyla v anglosaském náboženství nikdy příliš početná a ani tak dobře 

organizovaná jako například u původních keltských obyvatel, pro které byli jejich kněží 

(druidové) klíčovou složkou společnosti. 

Během 5. století se Anglosasové dostávali do mnoha kontaktů s křesťanstvím, neboť již 

před jejich příchodem velká část britonského obyvatelstva toto náboženství vyznávala. Svou 

víru si Britonové zachovávali i po pronikání germánských kmenů, jejichž příchod se odehrál  

ve stejném období, kdy díky působení svatého Patrika došlo ke christianizaci většiny Irů.125 

Anglosaští dobyvatelé křesťanství poměrně dlouho vzdorovali i díky odmítání asimilace 

s původním keltským obyvatelstvem. Bez pochyby by se však daly najít výjimky z řad 

jednotlivců, kteří přijali křesťanství ještě před jeho masovějším rozšířením, ke kterému došlo 

v průběhu 7. století. Díky svému náboženství si Anglosasové uchovávali své vlastní tradice  

a předešlé náboženské, či ekonomické vazby Británie s Římskou říší postupně zanikly. Jako 

hlavní důvod pro úpadek kontaktů mezi Británií a Římem jsou nejčastěji zmiňovány právě 

vpády Germánů,126 avšak celá situace souvisí i s krizí, ve které se v 5. století Římská říše 

nacházela. Velká část informací, jež o dějinách křesťanství v Británii víme, je převzata 

z Církevních dějin národa Anglů od Bedy Ctihodného, kterému byly pro jeho práci poskytnuty 

kopie papežských dopisů, určených římským misionářům v Británii, a také mnoho dalších 

klíčových dokumentů, pocházejících z Říma. Šíření křesťanství v raném středověku, kam spadá 

právě i christianizace anglosaského obyvatelstva, nebylo vůbec jednoduché, ba naopak  

se jednalo o velmi složitý proces, ke kterému muselo docházet pouze postupnými kroky. 

Nesmíme navíc zapomenout, že Británie byla v tomto období politicky velmi roztříštěná a šíření 

křesťanství mezi jednotlivými královstvími tak mohlo vyvolat i vzájemné soupeření. 

Christianizace území Británie je spjata především s dvěma hlavními misiemi  

– iroskotskou a římskou.127 Misiím Irů a Skotů jsem se již podrobně věnovala v předešlé 

kapitole. V případě území Británie měli iroskotští misionáři největší vliv na severu a východu 

země, kam přicházeli zejména mniši z kláštera Iona, kteří zde založili důležitá církevní centra. 

 
123 YORKE, B., 2006, s. 109. 
124 CHANEY, William A., Paganism to Christianity in Anglo-Saxon England, in: The Harvard Theological 

Review, roč. 53, č. 3, 1960, s. 206. 
125 ELTON, G. R., s. 19. 
126 Například sv. Gilda ve svém díle označil příchod Anglosasů za hlavní důvod úpadku Británie, která přišla  

o spojení s kontinentem. 
127 Označovaná i jako „gregoriánská“ misie. 
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Jako příklad jmenujme klášter na ostrově Lindisfarne, jež založil svatý Aidan pocházející právě 

z Iony.128 Vedle iroskotských mnichů však na ostrově začala velmi záhy působit i druhá misie 

vyslaná v roce 596 papežem Řehořem I. Velikým z Říma. S rozhodnutím poslat do Anglie 

římské misionáře se pojí legenda, podle které se Řehoř roku 595 procházel po tržišti s otroky  

a uviděl tam světlovlasé mladíky s velmi bílou pletí. Na otázku odkud tito mladíci pocházejí 

mu bylo odpovězeno, že jsou to Anglové. Následně měl papež pronést onu slavnou větu „non 

Angli, sed angeli“ tedy „to nejsou Anglové, ale andělé“.129 Tento příběh byl jako první zachycen 

v anonymním díle Vita Sancti Gregorii, jež bylo sepsáno v opatství Whitby na počátku  

8. století, a následně ho do svého díla zapojili i další autoři.130 Jestli se tento příběh skutečně 

odehrál se můžeme jen domnívat. Podle pramenů se Řehoř chtěl dokonce sám osobně misie 

zúčastnit, a tak předstoupil před stávajícího papeže Pelagia II. a prosil ho o povolení, které  

by mu zřejmě bylo uděleno, kdyby se proti tomu nepostavili občané Říma.131 Řehoř měl totiž 

na starost sociální a charitativní péči o římské obyvatelstvo, které si ho natolik oblíbilo, že byl 

po smrti papeže Pelagia II. v roce 590 zvolen jeho nástupcem.132 Ani poté, co se Řehoř stal 

papežem, však od plánů na zorganizováni misie neopustil a pokračoval v přípravách. 

Organizace misie byla plně v rukou Řehoře, který napsal hned několik dopisů určených 

pro franské krále a biskupy, jejichž královstvími a diecézemi měla misie projít, a kteří měli 

misionáře na jejich cestě podpořit. Řehoř si podle všeho moc dobře uvědomoval, že při 

christianizaci Británie se musí opřít o pomoc z Galie, a to nejen kvůli její geografické blízkosti 

k cíli misie, ale i díky christianizačním zkušenostem, které tamější biskupové měli díky 

působení mezi pohany.133 Římská misie poprvé stanula na britské půdě na území království 

Kent v roce 597 a v její čele stál převor z římského kláštera sv. Ondřeje Augustin, společně  

s kterým přišli ještě další mniši.134  Svými kroky v organizaci římské misie Řehoř přispěl 

k novému charakteru christianizačních snah mezi pohany, protože od pouhého schvalování 

misií přešel k jejich důslednému plánování a organizování přímo na území nevěřících. 

 
128 Právě tento klášter byl v roce 793 vypleněn Vikingy. Protože se jedná o první známý nájezd severských kmenů, 

bývá datum jeho vyplenění považováno za počátek vikingské expanze na Britské ostrovy. STENTON, F., s. 118. 
129 COLGRAVE, Bertram (ed.), The Earliest Life of Gregory the Great by an Anonymous Monk of Whitby, 

Lawrence 1968, Chapter 9, s. 91. 
130 Jako například Beda Ctihodný. Beda, II, 1. 
131 Tamtéž. 
132 DROBNER, Hubertus R., Patrologie. Úvod do studia starokřesťanské literatury, Praha 2011, s. 658. 
133 POLEHLOVÁ, H. – POLEHLA, P., s. 20. 
134 Mezi nimi měli být údajně i vykoupení Anglosasové, kteří byli vzděláni v církevní nauce, aby mohli odejít 

s misií. Tamtéž, s. 19. 
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Řehoř Veliký je jedním z nejvýznamnějších papežů135 a bezesporu sehrál i zásadní roli 

v církevních dějinách Britských ostrovů. Kromě toho, že zastával nejvyšší církevní funkci byl 

i církevním učitelem, oblíbeným kazatelem, komentátorem Bible, autorem mnoha spisů, mezi 

které patří například Dialogy,136 Homilie k evangeliím nebo Kniha pastýřská, a také několika 

stovek dopisů, které si vyměňoval s církevními představiteli. 137  Během svého pontifikátu 

zajistil papežství na Západě nebývale vedoucí postavení a byl skutečně výjimečným církevním 

politikem. Velký vliv měl však i na vnitřní život církve, neboť se zasloužil o reformu kléru. 

Právě k tomu účelu napsal Knihu pastýřskou, jež zůstala základním dílem pro vzdělání kléru 

po celý středověk. Podle některých dochovaných Řehořových listů138 papež dokonce chránil  

i individuální práva židů139  a také se mu podařilo zbavit závislosti Itálie a římské církve  

na Byzantské říši. Dále pak usiloval i o větší orientaci na Západ, i když se i nadále snažil 

udržovat dobré politické a církevní vztahy s byzantským císařem. Do této nové orientace  

na Západ nejspíše spadalo právě i vyslání misie mezi Anglosasy, ve kterých neviděl nepřátele, 

ale spojence. 

Za vysláním misie do Británie však nestála jen osoba papeže Řehoře Velikého,  

ale bezpochyby i politické ambice kentského krále Ethelberta, jenž nabyl poměrně silného 

postavení na úkor všech ostatních anglosaských vládců, a navíc udržoval i úzké vazby 

s Franskou říší, odkud pocházela jeho manželka Berta, jež byla dcerou krále Chariberta I.  

a vyznávala křesťanskou víru.140 Není ani vyloučeno, že kentský král o vyslání misie papeže 

sám požádal, neboť přijetí křesťanství by znamenalo posílení jeho prestiže a navázání úzkých 

vazeb na latinský svět. 141  Právě vládce daného území hrál velmi důležitou roli  

v christianizačních snahách. Aby mohlo dojít k masovějšímu šíření nové víry, v mnoha 

případech byla na prvním místě potřeba především právě konverze tohoto vládce,142 se kterou 

se pojilo i následné napojení na římský svět, jež panovníkovi poskytovalo politickou sílu a tedy 

výhodu vůči jeho soupeřům.143 Ethelbert příchozí misii z Říma přijal velmi přátelsky, umožnil 

 
135  Řehoř pocházel z velmi významného rodu Aniciů, díky čemuž se mu dostalo velmi kvalitního vzdělání,  

a i poměrně rychlého společenského vzestupu, neboť se záhy stal prefektem města Říma. 
136 Jednalo se o čtyři knihy, ve kterých Řehoř zachytil život Benedikta z Nursie. 
137 MARKUS, Robert A., Gregory the Great and his World, Cambridge 1997, s. 15–16. 
138 Zejména biskupům Virgiliovi z Arles a Theodorovi z Marseille a také biskupům Bacaudovi a Agnellovi. 
139 STEMBERGER, Günter a kol., 2000 let křesťanství, 1999, s. 271. 
140 Spolu s ní se tak křesťanství na dvůr kentského krále dostalo ještě před příchodem římské misie. Berta si sebou 

z Paříže pravděpodobně přivedla franského biskupa Liudharda a pro její potřeby byla vystavěna i kaple. BROWN, 

Peter, The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity, Oxford 2013, s. 344. 
141 Tamtéž, s. 340. 
142 SUCHÁNEK, D. – DRŠKA, V., s. 136. 
143 Například misionáři, působící mezi Germány na kontinentu, se nejprve soustředili na christianizaci nejvyšších 

složek společnosti, do kterých patřil panovník a nobilita. Teprve až po jejich konverzi se obrátili i na zbytek 
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jí bezproblémové působení na území svého království a misionářům dokonce daroval staré 

římské kostely.144 Přibližně v roce 597 pak od příchozího Augustina přijal i křest.145 Převor 

(praepositus) Augustin se pak následně stal nejvyšším představitelem církve na území 

Británie146 a usídlil se v Canterbury. 

Římská misie bezprostředně po svém příchodu tedy slavila úspěch, a i nadále se těšila 

velké pozornosti ze strany papeže. Řehoř dokonce do Británie vyslal další skupinu misionářů, 

v čele s opatem Mellitem,147 která měla pomoci v misionářském úsilí a také přinesla důležité 

liturgické předměty, relikvie, knihy, ale údajně i Řehořovy odpovědi na Augustinovy otázky,148 

týkající se správného vyznání víry, jež vešly ve známost jako Libellus Repsonsionum a je možné 

je najít v díle Bedy Ctihodného.149 Misie vyslaná z Říma měla naprosto odlišný charakter  

od misií Irů, neboť byla cílená a od samotného počátku pečlivě plánovaná samotným papežem 

Řehořem, což do té doby u misií nemělo obdoby. Díky tomuto papeži tak vzniká nový typ misie 

– misie papežská, která je velmi úzce spojena právě s jeho osobou. Řehořův bezprostřední vliv 

na christianizaci Anglů vedl i k obrovskému rozmachu jeho kultu na území Británie.150 

Hlavními nositeli římské misie byli, stejně jako u iroskotské misie, mniši. Velký rozdíl 

však spočíval v jejich počtu a také v tom, že v čele stanul převor Augustin. Pokud se podíváme 

na složení římské misie, můžeme dojít k názoru, že Řehoř do Anglie vlastně vyslal misii, která 

po svém usazení mohla působit jako kompletní klášterní komunita. Cílem Řehořovy misie navíc 

zřejmě nebylo pouhé obrácení tamějšího obyvatelstva ke křesťanství, ale také vybudování 

církevní organizace, které mohlo být ovlivněno bývalými církevními strukturami z dob,  

kdy byla Británie římskou provincií. Jeho plán mohl počítat s tím, že budou založena dvě hlavní 

církevní centra v Londýně a Yorku, kde by sídlili dva metropolité. 151  Otázkou zůstává,  

zda to takto Řehoř skutečně zamýšlel a pokud ano, tak zda jsme to nějakým způsobem schopni 

doložit. Touto skutečností se budu ještě více zabývat ve třetí kapitole, konkrétně v podkapitole 

zaměřující se na organizaci a misijní postupy. Jakákoliv nová církevní struktura, která by byla 

 
obyvatelstva. Nutno však poznamenat, že tento postup neměl okamžité úspěchy a christianizační proces byl tak  

ve výsledku velmi pomalý. BERENDOVÁ, N. (ed.), s. 21. 
144 MARKUS, R. A., s. 178–179. 
145 ŘÍČAN, R. – MOLNÁR, A., s. 282. 
146 Stal se arcibiskupem a následně i metropolitou. Beda, I, 27 a I, 30. 
147 Dále tam byl Justus, Paulinus a Rufinianus. Tamtéž, I, 29. 
148 MARKUS, R. A., s. 179–180. 
149 Beda, I, 27. 
150 O tom, jak byl Řehoř v Británii uctívanou osobu svědčí to, že již během života Bedy Ctihodného existovaly 

dva oltáře a jedna kaple, zasvěcené tomuto papeži. S největší pravděpodobností byl jejich počet mnohem větší, 

což však nemůžeme s jistotou určit, neboť se nám nedochovaly potřebné informace. POLEHLOVÁ, H.  

– POLEHLA, P., s. 51. 
151 BROWN, P., s. 345. 
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organizovaná přímo papežem, bezpochyby slibovala velkou výhodu pro kentského krále 

Ethelberta, jehož moc by se tak dostala i mimo hranice jeho království. Z toho důvodu kentský 

král aktivity misionářů značně podporoval a Augustin měl tedy poměrně otevřené pole 

působnosti. Jako nejvyšší představitel církve vysvětil nové biskupy, konkrétně Mellita  

na biskupa v Londýně, který spadal pod království Essex,152 a dále například Justa, jenž se stal 

biskupem v Rochestru, nacházejícím se v Kentu.153 Dále nechal vystavět i několik klíčových 

staveb, mezi které patří například katedrála v Canterbury, tamější klášter sv. Petra a Pavla154 

nebo katedrála sv. Pavla v Londýně. 

Nesmíme zapomenout, že území Británie bylo politicky velmi nejednotné a nacházelo 

se zde několik království, která mezi sebou soupeřila o moc a vliv. Budování církevní struktury 

tak naráželo na celou řadu komplikací. Jedním z největších problémů byla neochota keltských 

duchovních podřídit se nové církevní správě a dále sjednocení jejich církevní tradice s tou 

římskou. Podle pramenů bylo krátce po příchodu římské misie zorganizováno setkání mezi 

Augustinem a biskupy Britů, a to na místě, kterému se později začalo říkat Augustinův dub.155 

Augustin měl zástupcům britsko-keltské církve údajně domlouvat, aby došlo k jejich 

vzájemnému smíření a společně pak postupovali v christianizačních snahách.156 Duchovní však 

ani po rozpravě s Augustinem nechtěli přistoupit na to, že by změnili svou tradici, respektive 

aby ji podřídili římským způsobům. V době příchodu misie totiž i nadále pokračoval konflikt 

mezi keltským a anglosaským obyvatelstvem, a protože byla římská misie pod ochranou 

jednoho z anglosaských panovníků, mohlo to být ze strany keltských duchovních vnímáno  

i v politických souvislostech. Podřízení se autoritě nového církevního představitele  

by znamenalo i podřízení se králi Ethelbertovi. Vztahy římských a britsko-keltských zástupců 

tak byly poznamenány napětím a mnoha konflikty. Zástupci obou stran při svých sporech 

mnohokrát hledali oporu u anglosaských králů nebo nobility a jejich smíření tak bylo velmi 

komplikované. Augustinovi se tedy budování církevní struktury na území Británie povedlo jen 

částečně. V Londýně a Yorku sice byla na přání Řehoře zřízena biskupství, ale po smrti 

 
152  Král Essexu byl misii také velmi kladně nakloněn a byl příbuzný s kentským králem Ethelbertem. 

POLEHLOVÁ, H. – POLEHLA, P., s. 20. 
153 BLAIR, John P., The Church in Anglo-Saxon Society, Oxford 2005, s. 66. 
154 Tamtéž. Klášter sv. Petra a Pavla později nesl Augustinovo jméno a stalo se z něj místo, kde byli pohřbeni první 

angličtí arcibiskupové a také kentští králové. Beda, I, 33. 
155 Beda, II, 2. 
156 Tamtéž. 
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Ethelberta obě dočasně zanikla a centrum církve zůstalo v Canterbury.157  Po Augustinově  

a Ethelbertově smrti navíc došlo v několika oblastech k pohanské reakci.158 

2. 3. Křesťanská liturgie a církev v Británii 

Křesťanská liturgie neměla od samotného počátku jednotnou formu. Po legalizaci křesťanství 

v Římské říši se na celém jejím území začala utvářet lokální liturgická specifika, neboť  

si jednotlivé regiony začaly do liturgie přidávat své vlastní prvky. Forma liturgie mohla tedy 

pro církevní komunity fungovat i jako znak vlastní identity, na který se mohla odvolávat. Z toho 

důvodu je studium liturgických zvyklostí velmi důležité pro pochopení fungování některých 

křesťanských skupin. Do liturgie také velmi zasahovala každodennost a lidová zbožnost 

obyčejných lidí, a některé křesťanské zvyky se tak dají datovat ještě do období pohanství. 

Ačkoliv bylo vícero liturgických tradic a forem, na Západě můžeme rozlišit souhrnně 

tři základní typy – římskou, africkou a galskou. Do galského typu řadíme všechny západní rity 

s výjimkou toho římského, patří sem tedy například liturgie galikánská, hispánská (mosarabská) 

a keltská (stoweská). 159  Z těchto tří liturgií jsou za nejvýznamnější považovány ty, které  

se vyskytovaly na území Franské říše. I když mohou být podoby těchto liturgií velmi odlišné, 

spojuje je hlavně jeden prvek – jsou silně ovlivněny východními rity (především 

byzantským)160 a ceremoniál je mnohem dramatičtější než ten římský.161 Společný zůstává  

i samotný základ každé liturgie, do kterého se řadí čtení posvátných textů, modlitba a obětní 

část. Tyto tři úkony jsou přítomny v každé liturgické praxi, ale ostatní prvky už mohou být 

odlišné. Zásadní roli ve vývoji křesťanské liturgie sehrála zejména liturgie římská, která se díky 

moci papežství nakonec během raného středověku rozšířila na většinu území Západu. 162 

Zajímavé však je, že některé specifické regionální liturgické formy se uchovaly poměrně 

dlouho, například ve Franské říši byly místní prvky liturgie zachovány až do 8. století. Jednalo 

se především o galikánskou liturgickou formu, jež byla velmi ovlivněna prvky z Britských 

ostrovů, které se na franské území dostaly zejména díky působení iroskotské a později  

i anglosaské misie.163 

 
157 YORKE, B., 2006, s. 151. 
158 POLEHLOVÁ, H. – POLEHLA, P., s. 25. 
159 Keltská liturgie byla pojmenována jako „stoweská“ podle Misálu ze Stowe, což je irský iluminovaný rukopis 

pocházející z 8. století, ve kterém jsou kombinovány jak římské, tak galské, ale i španělské prvky. 
160 Například Germáni byli byzantskými vlivy ovlivněni ještě před příchodem na území Francie. 
161 ADAM, Adolf, Liturgika, Praha 2008, s. 41. 
162 SUCHÁNEK, D. – DRŠKA, V., s. 186. 
163 Tamtéž., s. 187. 
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Rozvoj křesťanství v Británii byl spojen s vývojem Římské říše, a přestože v 5. století 

došlo k přerušení vzájemných vztahů a britské křesťanství se vyvíjelo po vlastní ose, pevninská 

církev byla od konce 6. století pro vývoj britské církve opět velmi důležitá. O církvi na území 

římské provincie Británie toho víme jen velmi málo. Jak jsem již zmínila výše, díky přítomnosti 

britských biskupů z Londýna, Yorku a Lincolnu na koncilu konaném v Galii roku 314, můžeme 

dojít k závěru, že církevní správa v Británii byla na přelomu 3. a 4. století poměrně funkční.  

Co se však týče každodenního života církve a bohoslužebných praktik, máme skutečně velmi 

málo písemných pramenů.164 V Británii se v tomto období navíc mluvilo převážně keltskými 

jazyky a latina nebyla příliš používaná. Můžeme se tedy domnívat, že podobně tomu bylo  

i v bohoslužebných praktikách církve na tomto území. 165  Přestože tedy římská Británie 

křesťanství znala a spousta jejich obyvatel ho i vyznávala, stále zde byla i poměrně velká část, 

která nadále pokračovala v praktikování pohanství.166 

Příchod římské misie do Británie byl jedním z nejdůležitějších okamžiků v dějinách 

středověkého křesťanství i této země, neboť opětovné rozšíření křesťanství na území Británie 

výrazně posílilo postavení římské církve i samotného papežství. 167  Přestože po příchodu 

Anglosasů křesťanství úplně nevymizelo, a i nadále byly udržovány některé vztahy 

s kontinentem (především s Galii), jeho síla a moc byly oslabeny.168 Díky působení římské 

misie v Británii se tamější nová církevní struktura vytvářela po vzoru římské církve a hlavní 

zodpovědnost za dohled nad životem britské církve měli biskupové, jejichž povinnosti byly 

velmi detailně sepsány Řehořem Velikým v Knize pastýřské. Biskupové byli zodpovědní  

za křest a kázání lidem a jedině jim bylo umožněno vysvětit kněze, kteří museli mít pro výkon 

své služby potřebné vzdělání. 169  Organizace církve v Británii byla tedy, stejně jako  

na kontinentu, založena na biskupské správě, a nikoliv na působení klášterních komunit,  

jak tomu bylo v případě irského křesťanství. Kláštery však i zde tvořily poměrně důležitou 

složku církevní správy.170 Aby bylo možné vykonávat církevní organizaci a každodenní úkony 

správně a efektivně, muselo dojít k osvojení latiny a přijmutí římské vzdělanosti. V případě 

Británie to proběhlo poměrně záhy, neboť část obyvatelstva se do kontaktu s latinou a římskou 

 
164 PAINTER, Karl S., Villas and Christianity in Roman Britain, in: The British Museum Quarterly, roč. 35, č. 1/4, 

1971, s. 157. 
165 Tamtéž, s. 161. 
166 Tamtéž, s. 162. 
167 Kromě rozšíření křesťanství v Británii se zásadním momentem pro dějiny křesťanství stalo i pokřtění franského 

krále Chlodvíka. HAZLETT, Ian (ed.), Rané křesťanství. Počátky a vývoj církve do roku 600, Brno 2009, s. 74. 
168 YORKE, B., 2006, s. 112. 
169 Tamtéž, s. 149. 
170 Tamtéž, s. 158. 
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vzdělaností dostala již v období vlády Římské říše a v některých oblastech tyto znalosti zůstaly 

zachovány. Mnohem složitější to však bylo pro anglosaské členy britské společnosti. Velkou 

roli na poli vzdělanosti sehrály zejména irské klášterní školy, které přijímaly britské učence  

a uchovávaly důležitá latinská díla. Znalost latiny a základní vzdělanosti byla nesmírně důležitá 

i pro praktikování bohoslužeb a dalších liturgických obřadů. 

Vzory kontinentální církve se v Británii projevily i v liturgické oblasti. Britská liturgie 

byla velmi zásadně ovlivněná tou římskou, jež vycházela ze tří hlavních zdrojů pojmenovaných 

podle papežů. Patří mezi ně Leonianum, pojmenované po papeži Lvu I., dále Gelasianum podle 

Gelasia I. a v neposlední řadě Gregorianum, jež nese jméno papeže Řehoře I. Velikého.171 

Nejstarší z těchto tří zmiňovaných děl je paradoxně právě Gregorianum, neboť i když předešlé 

dvě díla obsahovala starší texty, zkompletována byla až o něco později než Gregorianum. 

Zásadní roli pro rozvoj jak kontinentální, tak britské liturgie, sehrál především papež Řehoř 

Veliký, který zreformoval mešní obřad a bohoslužbě dal podobu, v jaké ji známe i dnes. Dále 

prosadil do teologického systému víru v očistec, podporoval kult ostatků172 a velký vliv měl  

i na přeměnu církevního zpěvu, neboť nechal sesbírat tzv. gregoriánský chorál – jednohlasý 

latinský zpěv, který nese jeho jméno.173 Podle tradice nechal Řehoř pro tento chorál shromáždit 

všechny melodie, jež byly zpívány při mších i při pravidelných hodinkách a dal jim  nový řád.174 

Chorál se dochoval až do dnešní doby téměř beze změn, ale ustanoven byl až v období  

po Řehořově pontifikátu. Přestože Řehoř nebyl autorem chorálu, zásluhy na jeho rozvoji  

mu nemůžeme upřít. Zajímavostí také je, že se chorál dostal mnohem dříve do Anglie než  

do Franské říše.175 

Důležitým prvkem každé bohoslužby jsou liturgické rukopisy, či předpisy a další jiná 

pravidla, jež kolují uvnitř komunity a tvoří součást její tradice. Tyto texty byly často několikrát 

přepisovány a procházely mnoha jinými úpravami, aby se tak přizpůsobily měnícím  

se kulturním nebo někdy i politickým skutečnostem. Většinou byly součástí liturgických textů 

různé biblické úryvky, ale také například lidové zvyky, neboť právě lidová tradice byla zásadně 

důležitá pro obyčejné obyvatelstvo. 176  Liturgické texty hrály zásadní roli i pro mnišská 

společenství a v klášterech tak vznikala skriptoria, kde mniši opisovali a iluminovali zásadní 

 
171 SUCHÁNEK, D. – DRŠKA, V., s. 186. 
172 ŘÍČAN, R. – MOLNÁR, A., s. 270. 
173 FRANZEN, A., s. 78. 
174 ADAM, A., s. 114–115. 
175 KADLEC, J., II, s. 70. 
176 BRADSHAW, Paul F., The Search for the Origins of Christian Worship. Sources and Methods for the Study  

of Early Liturgy, Oxford 2002, s. 5. 
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křesťanská liturgická díla. Regionální formy, které můžeme pozorovat v mnoha církevních 

textech, prostupovaly celý život křesťanských společenství a můžeme je tak najít například  

i v liturgické hudbě nebo v hagiografii. Od 4. století se pak v kontinentální církvi projevilo 

zvyšování úcty a kultu svatých, což bylo v mnoha oblastech spjato právě s regionální identitou, 

neboť se mnohdy jednalo o místní svaté.177 Koncem 6. století začala britská i irská církev tento 

kontinentální vzor následovat, a i na jejich územích se začaly tvořit kulty místních svatých.178 

Důležití náboženští vůdci nebo zakladatelé komunit začali být uctíváni jako světci a z místních 

názvů a zasvěcení církevních staveb je patrné, že se tato skutečnost těšila v Británii značné 

oblibě.179 V případě Anglosasů se pak tato praxe mohla vztahovat i na utváření kultů důležitých 

králů a jiných vysoce postavených jedinců. Přestože se Británie díky římské misii připojila 

k latinskému světu, který byl ovládán římskou církví, tamější církev si dokázala uchovat 

některé své ostrovní specifičnosti, jež však nepřinášely tak zásadní problémy, jako v případě 

irského křesťanství. 

  

 
177 KADLEC, Jaroslav, Dějiny katolické církve I., Olomouc 1993, s. 144. 
178 YORKE, B., 2006, s. 189. 
179 Tamtéž. 
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3. Komparace iroskotské a římské misie 

V předešlých dvou kapitolách jsem se věnovala základním informacím a klíčovým faktům 

týkajících se jak iroskotské, tak římské misie. Po bližším seznámení s těmito skutečnostmi tak 

mohu v této kapitole již přistoupit k hlavnímu cíli práce, tedy komparaci vybraných aspektů 

obou misií. Komparace je prostředkem historického bádání a díky ní můžeme dojít 

k identifikování jinak nezřetelných faktů anebo si na jejím základě ověřit nastíněné hypotézy. 

Využita bude především tzv. synchronní komparace, která zkoumá jevy probíhající v relativně 

stejném časovém období na různých teritoriích, ovšem stále bude nutné přihlížet 

k diachronnímu rázu vývoje. V případě mého výzkumu se také budu věnovat jak generalizující 

komparaci, zaměřené na hledání shod mezi zkoumanými objekty, tak komparaci 

individualizující, která klade důraz naopak na rozdíly. Vzájemné vztahy misií podle všeho 

nejvíce ovlivňovaly spíše rozdíly, jež pak v mnoha případech vyústily ve spory, avšak 

pozornost musí být věnována i shodám, jež mezi nimi panovaly. 

Aby mohlo dojít k započetí komparace, je nutné nejprve jasně definovat její objekty,  

jež jsou v případě mého výzkumu víc než jednoznačné, neboť se bude jednat právě  

o iroskotskou a římskou misii. Druhým nezbytným krokem při komparativním výzkumu  

je stanovení cíle prováděné komparace. V této kapitole budu pomocí komparace porovnávat 

shodné i rozdílné znaky a pomocí jejich analýzy se pokusím dojít ke stanovení specifičnosti 

irského křesťanství a role, kterou sehrála iroskotská misie při christianizaci Britských ostrovů. 

V neposlední řadě je také důležité si určit jaké aspekty budou zkoumány. Proces christianizace 

Britských ostrovů a vývoj obou misií je skutečně velmi rozsáhlý a v této práci tak nemohu 

obsáhnout všechny jeho aspekty. Z toho důvodu jsem si zvolila tři hlavní hlediska, na které  

se budu soustředit – jedná se o mnišství, církevní organizaci a liturgické zvyklosti. 

3. 1. Mnišství 

V této komparační podkapitole se zaměřím především na aspekt mnišství u obou misií. Mnišský 

způsob života je podřízen hlavně službě Bohu a je spojen s životem v askezi a v ústraní  

od společnosti. Kategorii mnišství jsem zařadila jako první v pořadí, neboť tvoří základ jak 

iroskotské, tak římské misie. Byli to totiž právě mniši, kteří sehráli klíčovou roli nejen 

při christianizaci Britských ostrovů, ale i evropského kontinentu, a ačkoliv obě misie pojilo 

stejné vyznání víry, tedy křesťanství, podoba jejich zvyků a dalších tradic se od sebe v mnohém 

lišila. Protože jsem se jako první zaměřila na irské křesťanství a mnišství, kterým jsem  

se věnovala v první kapitole, začnu i zde nejprve s otázkou mnišství iroskotské misie a následně 
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plynule přejdu k podobě mnišství, jež na britské území přinesla římská misie. Komparace obou 

forem mnišství pak bude provedena zejména na případě dvou řeholí spojenými s těmito 

misiemi. 

Tradice irského mnišství ve středověku se v mnoha případech značně lišila od té,  

jež byla typická pro anglosaskou Británii nebo kontinent. Přijetí nové náboženské víry nebylo 

vůbec jednoduché na žádném území evropského kontinentu a Britských ostrovů, ba naopak  

se jednalo o poměrně komplikovaný proces. Velký vliv na úspěšnou christianizaci měla 

zejména centrální moc, jež novou víru prosazovala a díky které mohlo dojít k mnohem 

rychlejšímu šíření nových myšlenek. V Irsku však tato moc scházela, a i z toho důvodu byla 

christianizace irských obyvatel mnohem dlouhodobějším procesem, než jak tomu bylo  

na evropské pevnině. Irské křesťanství tak bylo i nadále úzce spojeno se svou pohanskou 

minulostí a starými tradicemi a od jiných forem křesťanství se tak velmi lišilo.180 Místo toho, 

aby Irové od starých tradic opustili, snažili se je adaptovat na novou víru. 

Pro pochopení základů, na kterých stojí irské mnišství, se musím nejprve vrátit 

k misionáři Patrikovi, který se zasadil o rozšíření křesťanství v Irsku. Patrikovi jsem  

se věnovala již v první kapitole, a proto zde už nebudu zmiňovat všechny okolnosti s ním 

spojené. Apoštol Irska, jak je Patrik přezdíván, byl původem Brit a pocházel z rodiny, jež měla 

velmi blízko k církevnímu prostředí, avšak on sám podle svého Vyznání věřícím křesťanem 

zpočátku nebyl. Británie byla v té době součástí Římské říše, a tedy i církevní prostředí bylo 

výrazně ovlivňováno vlivy z kontinentu. V Irsku oproti tomu existovala společnost založená 

především na kmenovém uspořádání, která vyznávala pohanství a nejdůležitější náboženskou 

složku představovali druidové. Své irské zajetí Patrik podle Vyznání chápal jako důsledek toho, 

že nevyznával pravého Boha181 a poté, co se z něj vrátil, strávil několik let na kontinentu,  

kde získal základy církevního vzdělání, ale zřejmě i představu o tom, jak by měla vypadat 

církevní organizace. 

O Bohu se Patrik ve svém Vyznání zmiňuje jako o jediném a pravém182 a společně s ním 

se tak nová a pravověrná víra dostala i do Irska. O správném vyznání víry irských křesťanů 

máme koneckonců záznam i od Bedy, který nikdy nepochyboval o jejich pravověrnosti.183 

Patrik od počátku svého působení aplikoval praxi, která byla typická i pro pozdější 

 
180  HLADKÁ-KUČERŇÁKOVÁ, Eva – SAMEK, Daniel (eds.), Bájné plavby do jiných světů, Praha 2010,  

s. 5. 
181 Sv. Patrik, s. 44. 
182 Tamtéž, s. 47–47. 
183 Beda, III, 4. 
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christianizační snahy misionářů – zaměřil se zejména na christianizaci vysoce postavených 

jedinců, od kterých totiž jako jediných mohl obdržet půdu, na které by mohly vzniknout základy 

nového církevního společenství.184 Ačkoliv bylo jeho misionářské působení velmi nenásilné, 

stále se musel na mnoha místech vyrovnávat s odmítavými reakcemi vůči novému 

náboženství.185 Již v tomto období pak Patrik některé ze základních úkonů u christianizovaných 

obyvatel dával na starost právě mnichům, jejichž počty postupně vzrůstaly. Patrikovým cílem 

bylo s největší pravděpodobností vybudování církevní správy založené na existenci několika 

biskupství, kdy veškerý církevní život pro oblast spadající pod dané biskupství by měl na starost 

jím pověřený biskup. Takováto správa v té době existovala i na kontinentu a díky svému pobytu 

v Galii s ní byl zřejmě velmi dobře seznámen. Uspořádání, jež by bylo založené na biskupské 

správě, však nakonec přestalo existovat, neboť tento model byl značně nevhodný pro situaci, 

která na irském území panovala. Základy křesťanského vyznání víry se tak v Irsku budovaly  

ve spojitosti s mnišskými aktivitami a zakládáním klášterů. Jedinečnost irského křesťanství 

započala tedy již v období působení svatého Patrika a následně se pak v plné míře rozvinula 

v polovině 5. století, kdy dochází k obrovskému rozkvětu mnišství. 

V Irsku vznikl nespočet velkých klášterů, ve kterých mohlo žít i více jak tisíc mnichů  

a jež se staly opravdovými středisky církevní správy. Díky tomu, že irští mniši dávali důraz  

i na těžkou práci a dokázali si vypěstovat vlastní potraviny, se jejich kláštery brzy staly 

soběstačnými. Staré a nevykořeněné zvyky z dob pohanství se v případě irských mnichů spojily 

s hlubokou vírou a oddaností jedinému Bohu, projevovanou ve velmi přísné askezi. Hlavními 

postavami v oblasti mnišství byli opati kláštera, kteří měli velmi často biskupská svěcení,  

což ovšem nemuselo být nutně pravidlem.186 Podle díla Vitae Sanctorum Hiberniae byli přední 

zástupci irského křesťanství rozděleni do tří skupin. První skupina spadala do období působení 

svatého Patrika a všichni měli podle tohoto pramene biskupské svěcení.187 Ve druhé skupině 

však bylo již více kněží než biskupů, došlo k rozvoji monasticismu a velký vliv na církevní 

uspořádání pak měli právě opati.188 Poslední skupinou pak byli kněží, kteří velmi často žili  

na neobydlených místech, vydávali se na dlouhá putování ve jménu Krista a měli i odlišnou 

podobu tonzury a slavení Velikonoc. 189  Ačkoliv nemusí být tento pramen stoprocentně 

 
184 Díky jeho působení tak přijal víru například Dubthach, jenž byl nejvyšším z irských básníků (filid), nebo 

Conall, bratr jednoho z irských králů jménem Leoghaire. VOPATRNÝ, G. J., 2010, s. 32. 
185 Například král Leoghaire kladl důraz na to, aby byl pohřben podle starých irských pohanských tradic, a nikoliv 

podle toho, jak pravilo nové náboženství. Tamtéž, s. 34. 
186 KADLEC, J., II, 23. VHS, s. 81–82. 
187 VHS, s. 81–82. 
188 Tamtéž, s. 82. 
189 Tamtéž, s. 82–83. 
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věrohodný, poskytuje nám alespoň základní podobu vývoje irského křesťanství. Během 

působení svatého Patrika totiž podle pramenů skutečně převažovala církevní biskupská správa. 

V následujících letech však začalo docházet k zakládání mnoha nových klášterů, ze kterých  

se pak následně stala hlavní centra církevní organizace. 

Irští mniši byli velmi důslední i v praktikování denní modlitby, neboť se modlili  

až několik hodin a jejich kláštery se zpočátku neřídily podle jednotné řehole, nýbrž podle 

několika typů, které však měly stejný základ. Všechny tyto řehole si byly podobné například 

v tom, že dávaly důraz na poslušnost, přísné dodržování stanovených pravidel, tvrdou práci  

a pravidelné modlení. Protože počet mnichů mohl u některých klášterů překročit skutečně velké 

množství, bylo zapotřebí dodržování pevné disciplíny a řádu, na které měla vliv i důsledná 

askeze praktikovaná irskými mnichy. O zavedení tvrdé disciplíny se zasloužil hlavně 

Kolumbán starší, díky kterému se irské formy křesťanství dostaly i do vzdáleného království 

Dál Riata, tedy na území dnešního Skotska. O tom, jak Kolumbán prosazoval nové ideály 

mnišství, se můžeme dočíst v díle Život svatého Kolumbána staršího od Adomnána z Iony.190 

O jeho důrazu na správné mnišské chování a dodržování života v askezi se ale velmi pozitivně 

zmiňuje i Beda Ctihodný.191 Ačkoliv podle něj Irové udržovali chybný výpočet data Velikonoc, 

jejich předností byla především velká zdrženlivost, lpění na pravidlech, křesťanská láska  

a obrovské milosrdenství.192 V ten samý rok, co na ostrově Iona zemřel Kolumbán starší,  

na území Britských ostrovů přistála římská misie v čele s Augustinem, se kterým přišlo dalších 

čtyřicet společníků, z nichž někteří byli mniši, a společně s touto misií se do Británie dostaly 

nové církevní vlivy z prostředí kontinentální církve. 

Poté co se iroskotští mniši vydali na kontinent, začali díky svému důrazu na disciplínu 

výrazně ovlivňovat i praxi pokání, neboť jim bylo přikázáno se dvakrát za den zpovídat jejich 

představenému a brzy formu soukromé zpovědi požadovali i od věřících. Aby pak duchovní 

měli lepší představu, jak se při této nové formě zpovědi mají správně chovat, začaly vznikat 

tzv. penitenciáře sloužící jako příručky pro stanovení míry pokání. Věřící tento nový systém 

pokání podle všeho vítali, neboť jim díky tomu nehrozila tvrdá exkomunikace, a navíc s nimi 

byl navázán bližší kontakt a duchovní správa tak mohla probíhat mnohem důkladněji. Kromě 

důsledného dodržování pravidel a askeze ale Irové velmi výrazně vynikali také v oblasti 

 
190 Podle Adomnána konal Kolumbán starší při své misijní činnosti i několik zázraků, mezi které patřilo například 

učinění vína z vody, proměnění hořkých plodů ve sladké, napsání knihy, kterou nemohla zničit voda nebo také 

zahnání mořské příšery u řeky Ness (zřejmě první historický záznam o lochnesské nestvůře). Adomnán, I, 1. 
191 Beda, III, 4. 
192 Tamtéž. 



46 

 

vzdělanosti, a především díky své lásce k církevní nauce a věhlasu irských klášterních škol  

si vybudovali pověst uznávaných učenců a stáli u zrodu nového impulzu v této oblasti. Společně 

s nimi se navíc do Evropy dostala i mnohá literární díla, jež byla před tím zapomenuta nebo 

zakázána. 

Na tomto místě je potřeba zmínit ještě jednu poměrně zásadní odlišnost, kterou se irští 

mniši vykazovali. Od ostatních mnichů se Irové totiž nelišili pouze v mnišském chování,  

ale i v tom, jak vypadali, neboť i po jejich odchodu na kontinent udržovali vlastní formu 

tonzury,193 které jsem se věnovala v první kapitole. Římská tonzura se od té keltské odlišovala 

zejména v tom, že při ní byla oholena mnohem menší část hlavy – mniši nosili vyholené 

kolečko na temeni a kolem něj pak měli kruh vlasů. Naopak Irové si podle všeho oholili celý 

předek hlavy a vzadu si pak nechali vlasy dále růst.  

Ve spojitosti se specifiky irského mnišství bych se zde ještě ráda zmínila o jednom 

irském fenoménu. Jak jsem již uvedla výše, v Irsku došlo k zachování některých starých tradic 

z dob pohanství, což se týkalo i literární oblasti, především pak vypravěčského žánru immrama 

(„plavby“). Do této skupiny můžeme zařadit díla jako je například Plavba Brana, Plavba člunu 

Máeldúinova nebo Plavba svatého opata Brendana, která je bezpochyby nejznámějším dílem 

tohoto žánru.194  Brendan patří mezi nejvýznamnější irské světce a žil v době, kdy začalo 

docházet k odchodu nemalého počtu mnichů z Irska. Kromě na východ (do Británie  

a na kontinent) pak jejich cesty směřovaly i na západ, hlavně na ostrovy v Atlantském oceánu. 

Právě motiv oceánu (či moře) hrál velkou roli v irské literární tradici a mnichy, jež toužili  

po putování ve jménu Krista, mohla lákat jeho rozlehlost. Bezpochyby s tím ale měla  

i souvislost oblíbenost uctívání vody u pohanů, která byla mnohokrát zdokumentována, 195 

anebo také stará představa o podobnosti moře a nebes. Celý příběh o Brendanovi je protkán 

řadou křesťanských i staroirských motivů a brzy se stal velmi oblíbeným i na kontinentu,  

kde se dočkal mnoha dalších zpracování. 196  Dle mého názoru celá tato literární kategorie 

„plaveb“ krásně dokresluje jedinečnou osobitost irského mnišství, které dokázalo oslovit  

 
193 FOX, Yaniv, Power and Religion in Merovingian Gaul. Columbanian Monasticism and the Frankish Elites, 

Cambridge 2014, s. 228. 
194  Na počátku příběhu se Brendan dozvídá o zaslíbené zemi svatých a vypraví se tak daleko na sever,  

kde je například přepaden lidmi z Ostrova kovářů nebo se přiblíží k samotnému peklu, u kterého potká Jidáše 

Iškariotského. Brendanova plavba je ukončena, když navštíví zaslíbenou zemi a následně se vrací domů. Plavba 

svatého opata Brendana, in: HLADKÁ-KUČERŇÁKOVÁ, Eva – SAMEK, Daniel (eds.), Bájné plavby  

do jiných světů, Praha 2010. 
195 HLADKÁ-KUČERŇÁKOVÁ, E. – SAMEK, D. (eds.), s. 13. 
196 Zajímavostí je, že Krumlovský obrazový kodex je krom výjevů ze Starého a Nového Zákona tvořen právě  

i příběhem o svatém Brendanovi, který však na našem území nebyl tak moc znám a ani zmiňován. Tamtéž, s. 129. 
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i evropskou pevninu. Tyto příběhy nám mohou krásně vykreslit představy, jež v té době měli 

mniši o božském světě a zároveň v nich dochází k vzájemnému prolínání pohanských  

a křesťanských prvků, které je pro irské křesťanství typické. 

Ideály mnišství a další zvyklosti s ním spojené se na středověký Západ, čímž teď myslím 

převážně jeho pevninskou část, dostaly z Východu, a to díky vzájemné kulturní výměně mezi 

těmito oblastmi a přesunu asketů.197. V Galii, kde několik let v klášterním prostředí strávil  

i svatý Patrik, se monasticismus rozvíjel právě od počátku 5. století. Patrik do Irska tedy přinesl 

vzory, jež v té době byly využívány i na kontinentu. Kvůli jiným politickým, ale i přírodním 

podmínkám a díky odlišnému vývoji však bylo nevyhnutelné, že se ve výsledku od sebe formy 

mnišství budou odlišovat. Za zakladatele západního mnišství můžeme označit svatého 

Benedikta z Nursie, který sepsal Řeholi svatého Benedikta, soubor základních pravidel, jež mají 

být dodržovány mnichy v klášteře. Pro období, kdy Benedikt žil, máme jen zlomek 

dochovaných psaných pramenů, a tak nejdůležitějším zdrojem o jeho životě je Život svatého 

Benedikta od papeže Řehoře I. Velikého, nacházející se v druhé knize díla nesoucí název 

Dialogy,198  která byla sepsána ještě před vysláním misie do Británie.199  Přestože nemáme 

dostatek pramenů na ověření některých faktů, nemůžeme popřít důležitou roli, jakou tento 

životopis ve své době sehrál. Celé dílo se mohlo brzy těšit velké oblibě a výrazně podpořilo 

vzrůst kultu svatého Benedikta a následný rozvoj mnišství. 

V době příchodu římské misie do Británie nebyl monasticismus na tomto území zcela 

vymizelý, neboť máme doklady o několika typech klášterů, jež se v 5. a 6. století na území 

Británie nacházely, a to zejména v okrajových částech ostrova, kam byli křesťané zatlačeni 

germánskými kmeny.200 Ideál mnišského života se tak dostal i do západních oblastí Británie,  

a to i díky vlivu irských mnichů, kteří odešli do Cornwallu a Walesu.201 Ačkoliv by se dalo 

předpokládat, že společně s mnichy z Říma se do Británie dostala i Řehole svatého Benedikta, 

kterou prosazoval papež Řehoř Veliký, zpočátku tomu tak zřejmě nebylo. Nadále se využívaly 

především irské nebo franské modely mnišství a k prosazení Benediktovy řehole došlo  

 
197 Na rozšíření ideálů východního monasticismu na Západě měl vliv zejména  svatý Jeroným. Důležitou osobností 

pro východní mnišství pak představoval Basil Veliký, jenž sepsal řeholi, která byla dodržována a velmi oblíbená 

celým Východem. 
198  Někdy označované i jako Kniha rozprav nebo Čtyři knihy rozprav. Řehoř I. Veliký – ZIMMERMAN,  

Odo J. (ed.), Saint Gregory the Great. Dialogues, Washington 1983. 
199  Část tohoto díla věnovaná Benediktovi je v podstatě hagiografickým dílem a můžeme zde tedy narazit  

i na několik zázraků, které Benedikt údajně uskutečnil. Tamtéž, s. 56–57. 
200 DUNN, Marilyn, The Emergence of Monasticism. From the Desert Fathers to the Early Middle Ages, Oxford 

2003, s. 139. Jmenujme například klášter v St. Illtud ve Walesu. 
201 Kontakty mezi Walesem a Irskem byly dokázány díky nálezu mnoha kamenů s nápisy v písmu ogam. Tamtéž, 

s. 142. 
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až o něco později. Díky příchodu římské misie ale Británie bezesporu obdržela nový podnět 

právě v oblasti mnišství, neboť zejména na území království Kent začalo docházet k zakládání 

mnoha nových klášterů, které se pak staly oporou pro postupující christianizaci Británie. 

Pro každodenní život mnichů v klášteře hrála zásadní roli řehole, podle které se museli 

řídit. V následující části se tak zaměřím na dvě konkrétní a velmi důležité řehole, kdy jedna 

byla typická spíše pro prostředí kontinentální církve a druhá pak pro irské křesťanství. Jejich 

komparace tak bude i vhodným příkladem pro porovnání mnišství obou misií. Řeholí bylo 

v dějinách skutečně velké množství a často pak docházelo i k propojování západních řeholí 

s těmi východními. Pro západní mnišství se stala nejzásadnější již zmíněná Řehole svatého 

Benedikta,202 která se skládá z úvodní pasáže a následně ze sedmdesáti tří kapitol. Celou řeholi 

by se dalo rozdělit na několik úseků – první z nich od první až po sedmou kapitolu je zaměřen 

na to, jak má vypadat život v askezi a jaké jsou jeho cíle a ctnosti.203 Důraz je v tomto případě 

kladen především na důsledné dodržování poslušnosti a pokoru. V další části je pozornost 

zaměřená na to, jak by měla správně vypadat bohoslužba,204 tedy kdy se mají podle pravidel 

pronášet modlitby, zpívat duchovní písně a jak se mají dodržovat další liturgická pravidla. 

Řehole se tak jasně snaží o jistou vyváženost duchovních a fyzických prvků, ale soustředí  

se i na praktické a organizační záležitosti, a to zejména v části následující po kapitolách  

o duchovních a bohoslužebných záležitostech. Pozornost je zde tedy věnována i například volbě 

opata a jeho povinnostem, nebo dále tomu kdy mají mniši spát, jak mají být potrestáni  

za prohřešky, ale také míře pokrmů a nápojů.205 Celkově řehole představovala důležitý návod 

pro každodenní život mnichů v klášteře a věnovala se také například tomu, jak by měly vypadat 

jeho vztahy s vnějším světem. Tato řehole ale nebyla ani zdaleka prosazena hned, neboť 

počínající benediktinské kláštery v Itálii byly zničeny vpádem Langobardů do Itálie.206 

Benediktova řehole se od ostatních řeholí lišila především ve své univerzálnosti a autor 

v ní ale také počítal s tím, že by měla být upravována v závislosti na místních podmínkách. 

Celkově se tak životy mnichů na různých území mohly od sebe v mnohém lišit, a to i když  

se jejich společenství odvolávala na stejnou řeholi. 207  Zásadním okamžikem v životě 

 
202 Po velmi dlouhou dobu však nebyla jedinou západní řeholí, podle dostupných informací jich ve skutečnosti 

mohlo být i několik desítek. Velké oblibě se těšila zejména řehole Mistrova, řehole Čtyř otců nebo řehole 

Makariova. SUCHÁNEK, D. – DRŠKA, V., s. 154. 
203 Najdeme zde tedy kapitoly o poslušnosti, mlčenlivosti, pokoře nebo o tom, jak se má chovat opat. Benedikt,  

I–VII. 
204 Tamtéž, VIII–XX. 
205 Tamtéž, XXI–LXXIII. 
206 SUCHÁNEK, D. – DRŠKA, V., s. 155. 
207 K unifikaci mnišského života začalo docházet až vlivem clunyjské reformy. 
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benediktinské řehole byla právě římská misie, díky které v Británii došlo k zavedení úcty  

ke kontinentální církvi a rozvoji ideálu mnišství. V 7. století pak začala být Benediktova řehole 

na tomto území upřednostňována a prostřednictvím anglosaských mnichů se pak dostala i zpět 

na kontinent. V době jejího prosazování však na evropské pevnině existovala další, dalo  

by se říci konkurenční řehole sepsaná iroskotským misionářem Kolumbánem mladším, který 

se na konci 6. století vydal společně s dalšími mnichy do Evropy. Kolumbán ve své řeholi 

čerpal, na rozdíl od Benedikta, z tradice typické pro irské mnišství, která se projevovala 

především v důrazu na přísný asketismus a velmi se tak podobala tradici východního mnišství. 

Tato řehole je rozdělena na Regula Monachorum a Regula Coenobialis. První zmiňovaná  

se skládá z celkem deseti pravidel, na kterých lze podle mého názoru krásně pozorovat důraz, 

jež byl irskými mnichy kladen na askezi. V prvním pravidle Kolumbán věnuje pozornost 

poslušnosti 208  a hned druhé pak zaměřuje na mlčení a ticho, kdy je mnichům stanoveno  

se vyvarovat veškerým nadbytečným slovům.209  Ačkoliv se Benedikt v šesté kapitole své 

řehole také zabývá mlčenlivostí, 210  u Kolumbána je znát mnohem tvrdší důraz, který  

je na mnichy v tomto případě kladen. Následující předpisy se pak věnují zdrženlivosti v jídle  

a pití,211 zachování chudoby212 a také dokonalosti mnicha,213 jež má oplývat pokorou k Bohu. 

V Regule Coenobialis Kolumbán pak v celkem třiceti pravidlech mnichům předepisuje 

to, jak se mají chovat, aby dosáhli dokonalosti a nedává zde ani tak důraz na to, proč by tak 

měli činit, ale spíše na míru, v jaké by k dodržování pravidel mělo docházet. Mniši by měli být 

poslušni až k smrti, denně se postit, žít v absolutní chudobě, měli by se úplně oprostit  

od prosazování vlastní vůle a také se neustále modlit.214 Tato druhá část Kolumbánovy řehole 

je také zaměřena na stanovení trestů za prohřešky mnichů, 215  a to mnohem více než 

Benediktova řehole. Irové běžně přijímali různé tělesné tresty, mnohdy i za věci,  

jež by se mohly zdát jako naprosté maličkosti. Tresty ale vyžadovaly silnou morálku, kterou 

irští mniši měli, a také jejich připravenost kdykoliv Bohu prokázat své obětování. 

Na příkladě těchto dvou řeholí je dobře pozorovatelné, jakým způsobem se obě formy 

mnišství od sebe odlišovaly. V Kolumbánově řeholi nenajdeme tolik prvků, jež by se týkaly 

 
208 Kolumbán, Regula Monachorum, I. 
209 Tamtéž, II. 
210 Benedikt, VI.  
211 Kolumbán, Regula Monachorum, III. 
212 Tamtéž, IV. 
213 Tamtéž, X. 
214 Kolumbán, Regula Coenobialis, I–XXX.  
215 Například ve čtvrtém pravidle je stanoveno, že tomu, kdo nezpíval dobře, nebo během zpěvu zakašlal, bude 

stanoveno tento čin napravit šesti ranami. Tamtéž, IV. 
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stanovení organizace a klášterní hierarchie, neboť pro Iry nehrálo uspořádání tak velkou roli  

a důležité pro ně bylo zejména dodržování všech mnišských pravidel, pomocí kterých  

se připodobní Bohu. Naopak v Benediktově řeholi najdeme těchto organizačních prvků 

poměrně dost a poskytuje tedy mnohem větší představu o tom, jak by měla mnišská komunita 

fungovat a nevěnuje se jen morálce a dodržování pravidel jako v Kolumbánově případě. 

Benediktinská řehole nebyla však ještě v 8. století plně prosazena a tyto dvě řehole tak  

po několik set let vedle sebe koexistovaly. Dalo by se dokonce říci, že došlo k vytvoření  

tzv. „smíšené řehole“, která čerpala prvky jak z Kolumbánovy, tak z Benediktovy řehole. 

Důležitým okamžikem se pak stala synoda ve Whitby konaná v roce 664, neboť se díky  

ní církev Britských ostrovů přiklonila k tradici diktované kontinentální církví a irské 

křesťanství se tomu muselo podřídit. Na britském území započala církevní unifikace, kterou 

významně podporovala i anglosaská nobilita, a začala být prosazována především Benediktova 

řehole. S upevněním moci britské církve pak na pevninu začali směřovat i anglosaští mniši, 

kteří šířili ideály benediktinského mnišství. Irské křesťanství však na pevnině mělo stále dobré 

postavení a značnou podporu i od vyšších složek tamější světské společnosti. Anglosaští mniši 

tak nebyli zpočátku moc úspěšní, neboť naráželi na odpor jak ze strany irských klášterů,  

tak i od franské nobility, a navíc museli čelit i několika lokálním specifikům, jež se v mnišském 

životě projevovaly. Teprve až díky podpoře anglosaských mnichů ze strany Karlovců pak jejich 

počínání mohlo být úspěšné a Kolumbánova řehole byla nakonec úplně vytlačena a nahrazena 

tou od Benedikta.216 

Celkově by se dalo shrnout, že irské mnišství bylo oproti kontinentální formě mnohem 

přísnější a dbalo na velmi tvrdou askezi. Irští mniši se plně oddávali Bohu a byli připraveni 

podstupovat obrovské odpírání. Žili buď v klášteře, kde vládl pevný řád, nebo se ve jménu Boha 

vydávali na daleké cesty, a to mnohdy i do velmi nehostinných a odlehlých oblastí. V kmenové 

společnosti, která v Irsku panovala, bylo opuštění rodiny nebo spolubratrů chápáno jako 

nejvyšší možnost pokání a Irové tak tedy zřejmě podobně vnímali i opuštění spolubratrů  

a domovského kláštera.217 Nutno však poznamenat, že ne všichni irští mniši byli tak horliví 

asketové, neboť se několik z nich muselo zabývat i mnoha světskými a praktickými 

záležitostmi, jako byly například klášterní příjmy, politické ambice nebo kontakty s místními 

vládci. Bez těchto zmíněných skutečností by se totiž irské kláštery velmi těžko staly fungujícími 

a prosperujícími lokálními centry. Vliv na rozvoj irského mnišství měly bezpochyby i vzájemné 

 
216 SUCHÁNEK, D. – DRŠKA, V., s. 155–156. 
217 DUNN, M., s. 140. 
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kontakty mezi Británií a Irskem, které nebyly vlastně nikdy přerušeny. Co se týče otázky řeholí 

a celkového života v klášteře, musíme se zamyslet nad tím, kdy se křesťanství do Irska dostalo. 

V době příchodu Patrika bylo na kontinentu typické užívání mnoha odlišných řeholí, jež byly 

výrazně ovlivněny východními prvky, což se pak přeneslo i do Irska, a i z toho důvodu má irské 

křesťanství tak blízko k tomu východnímu. Irské mnišství se od kontinentální formy,  

jež se do Británie dostala s římskou misií, odlišovalo také v lpění na starých tradicích a v míře 

fyzických trestů, které Irové podstupovali. Přestože po jejich několikaletém působení v Evropě 

začaly být tresty méně časté, stále se jednalo o mnohem tvrdší formu askeze. Příchodem  

na pevninu se Irové vystavili novým podmínkám, ale i přesto stále kladli velký důraz na to,  

aby byly zachovány jejich staré zvyky a pravidla. Kolumbán mladší dokázal získat pro své 

kláštery různé výjimky a díky tomu si zachovaly po velmi dlouhou dobu svobodu ve volbě 

opata, ale i vlastní soudnictví.218 

I když bylo irské křesťanství na Britských ostrovech velmi oblíbeno a k jeho šíření 

docházelo i na území anglosaských království, brzy se irští mniši museli střetnout s novou 

formou mnišství přinesenou z Říma. Římská forma mnišství, jasně ovlivněná benediktinskými 

prvky, se záhy stala velmi oblíbenou u nejvyšších složek anglosaské společnosti, především  

u nobility, a v mnoha případech docházelo ke konkurenčním střetům s Iry, a to nejen na území 

Britských ostrovů, ale i na kontinentu. Irským mnichům začal být vyčítán přílišný 

individualismus jejich mnišství a další nedostatky, i když byl stále vyzdvihován jejich zápal pro 

pravý křesťanský život a dodržování morálky. Ještě v průběhu 8. století však bylo irské mnišství 

na kontinentu velmi živé a na mnoha místech se v klášterech stále prosazovala lokální specifika 

ovlivněná iroskotskou i anglosaskou misií. Teprve až díky podpoře anglosaské misie ze strany 

Karlovců mohlo dojít k prosazení jednotnější formy mnišství. Mezi léty 816 až 819 pak  

ve Franské říši došlo k několika synodám, jejichž výsledek byl ten, že Benediktova řehole byla 

nakázána všem klášterům na území této říše a forma irského mnišství tak postupně vymizela.219 

3. 2. Církevní organizace 

Po předešlé komparaci aspektů mnišství irských a anglosaských mnichů se v této podkapitole 

budu věnovat komparaci organizace obou misií a následných struktur, které byly jejich 

působením vybudovány. Časový rámec komparace církevní organizace bude končit přibližně 

na konci 7. století, neboť od této doby začalo odcházet velké množství anglosaských i irských 

 
218 KADLEC, J., II, s. 25. 
219 SUCHÁNEK, D. – DRŠKA, V., s. 157. 



52 

 

mnichů na kontinent, kde se pak následně tvořily struktury pod vlivem tamějších podmínek, 

které však byly poněkud odlišné od těch panujících na Britských ostrovech. 

Stejně jako v předchozí podkapitole i zde jako první opět zaměřím pozornost  

na iroskotskou misii a až následně na tu římskou. O organizaci irské církve jsem se zmiňovala 

již v předešlé kapitole – svatý Patrik se ji zřejmě pokoušel vystavět na vzorech, se kterými  

se setkal během svého pobytu v Galii. Z toho důvodu své misionářské aktivity spojil 

s jmenováním biskupů, kterých na počátku vývoje irského křesťanství bylo podle pramene 

Vitae Sanctorum Hiberniae mnohem větší množství než v pozdějším období.220  Jaká byla 

skutečná Patrikova funkce nám však není známo, mohl být jak biskupem, tak opatem 

s biskupskými pravomocemi a s největší pravděpodobností musel mít pověření od papeže,  

či jiného kontinentálního metropolity s legátskými pravomocemi, neboť pro toto období bylo 

typické zřizování biskupství právě z podnětu papeže prostřednictvím jím pověřené osoby 

(metropolity).221 V díle Vita tripartita Sancti Patricii je pak následně popsáno, že jakýkoliv 

irský kraj Patrik navštívil, zanechal v něm nově jmenovaného biskupa a někdy také liturgické 

předměty, jež si přinesl z kontinentu.222 Otázkou však zůstává to, jakou roli tito biskupové  

ve skutečnosti měli. Protože v té době nebylo křesťanství v Irsku ani zdaleka ukotveno  

a církevní organizace nebyla stále vybudována, mohlo se zpočátku jednat o tzv. misijní biskupy, 

jejichž úkolem měla být zejména christianizace obyvatelstva. Dále se však z tohoto díla 

dozvídáme, že na mnoha místech, kde Patrik své biskupy zanechal, založil i nové kostely, 

z nichž pak měla být zřejmě řízená další christianizace a které se pak měly možná stát  

i základními jednotkami irské církevní organizace, tedy diecézemi.223 Jím jmenovaní biskupové 

tak možná měli v budoucnu i funkci diecézních biskupů. 

Patrikem vybudovaná církevní organizace tak soustředila hlavní zodpovědnost 

především na biskupy a jimi spravované okresky, i když některé pravomoci byly svěřovány  

i mnichům.224 V prostředí irského ostrova tato struktura ale nemohla dlouho vydržet, neboť zde 

neexistovala velká města, ale spíše malé vesnice a osady. Vybudovaná biskupství se tak nestala 

hlavními centry a některá z nich zanikla. Irské prostředí zkrátka neposkytovalo příležitost pro 

jiné uspořádání jak světské, tak církevní moci. Ačkoliv je západní část irského ostrova hornatá, 

 
220 VHS, s. 81–82. 
221 Jeho pověření je zmíněno v díle Vita tripartita Sancti Patricii. VTSP, s. 31. V Patrikově Vyznání však zmínku 

o tom, že by měl pověření přímo od papeže nenajdeme, stejně tomu tak je i v Církevních dějinách od Bedy, který 

se sice zmiňuje o Patrikově předchůdci Palladiovi, jenž byl vyslán do Irska, ale o Patrikovi nikoliv. Beda, I, 13. 
222 VTSP, s. 181. 
223 Například: VTSP, s. 93. 
224 VOPATRNÝ, G. J., 2010, s. 32. 
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pro celý zbytek jeho území jsou typické spíše nížiny, louky, vřesoviště a rašeliniště. Irové tak 

byli od počátku národem, jež se soustředil na zemědělství a pastevectví a velmi dlouho 

nedocházelo k budování velkých měst a center. Ještě ve 12. století píše ve svém díle Dějiny  

a místopis Irska Gerald z Walesu, jak Irové neupustili od „primitivního“ pastýřského způsobu 

života a že stále nedosahují ani městského blahobytu.225 K výstavbě větších měst došlo v Irsku 

až v průběhu 10. století ve spojitosti s příchodem Vikingů, díky kterým bylo zbudováno hned 

několik nových aglomerací, jež se staly centry obchodu a řemeslnictví. K bližšímu 

připodobňování zbytku západní společnosti226 pak došlo až ve 13. století, kdy svou moc v Irsku 

začali prosazovat Normané z Británie.227 

Přirozenými centry církevního života irského křesťanství se místo biskupství staly 

kláštery, v jejichž čele stáli opati, jež převzali veškeré povinnosti i pravomoci a došlo tak 

k vybudování jedinečné správy. To však neznamenalo, že by všechna biskupství zcela zanikla 

a hodnost biskupa úplně vymizela. Podle nových výzkumů přechod na klášterní správu nebyl 

tak okamžitý a jasný, jak se dříve historikové domnívali a hodnost biskupa byla i nadále velmi 

důležitá.228 Díky zakládání nových klášterů v Irsku během 5. století došlo k nebývalému rozvoji 

mnišského ideálu a počet klášterů velmi záhy nabyl velkých čísel, stejně jako množství lidí,  

jež se rozhodli pro život v askezi. Hranice moci jednotlivých klášterů se přizpůsobily hranicím 

kmenových celků, a kláštery se tak staly i hlavními správci duchovních záležitostí jednotlivých 

kmenů. Ve spojitosti s osobou opata či biskupa se pak k irskému křesťanství pojí ještě jeden 

specifický prvek, kterým je podoba berly (pastýřské hole). Irské berly byly velmi odlišné  

od ostatních zejména v podobě hlavic, jež byly bohatě zdobené ostrovními motivy, a dále pak 

také v tom, že byly spíše zakřiveného tvaru.229 Díky koncentraci na klášterní správu, a i mnou 

nastíněného příkladu jedinečné podoby irských pastýřských holí, pak můžeme dojít k závěru, 

že si irské křesťanství skutečně uchovávalo své mnohé různosti a odlišnosti a nechalo se nadále 

ovlivňovat svou bohatou předkřesťanskou historií. 

V současné době historici v případě Irska pracují s pojmem „klášterní město“ (monastic 

town), a ačkoliv se najde i značná část jeho odpůrců, tvrzení, že v období před založením 

prvních městských center vlivem příchodu Vikingů, můžeme hovořit jako o době,  

 
225 Gerald, s. 121–122. 
226 Výstavba silnic a cest nebo budování feudálního a tržního systému. 
227 SMITH, Brendan (ed.), The Cambridge History of Ireland, Volume I, 600–1550, Cambridge 2018, s. 263. 
228 ETCHINGHAM, Colmán, Bishops in the Early Irish Church. A Reassessment, in: Studia Hibernica, roč. 28, 

1994, s. 35–62. 
229 MURRAY, Griffin, The Hidden Power of the Irish Crosier, in: Archaeology Ireland, roč. 18, č. 1, 2004, s. 27. 
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kdy převládala klášterní města, nebylo dosud vyvráceno.230 Ty nejznámější a největší kláštery, 

jako byl například Armagh, Kildare nebo Clonmacnoise, se podle této teorie staly do 9. století 

i urbánními centry. Přestože se tato „klášterní města“ značně odlišovala od měst, jež známe 

z kontinentu nebo Británie, plnila do jisté míry podobnou funkci. Irské kláštery totiž oplývaly 

i značným materiálním bohatstvím a měly poměrně jasně definovanou sociální stratifikaci. 231 

Opati klášterů velmi často pocházeli z vyšších složek společnosti, nebo dokonce z královských 

rodů232 a mohli být zapojeni i do světských záležitostí jako byly například vzájemné boje mezi 

některými rody či vládci. 233 Podle všeho bylo jejich zapojení dokonce přímo vyžadováno 

irskou světskou mocí, pod kterou daný klášter spadal a opati tak nemuseli mít v mnoha 

případech vůbec na výběr. Podle Ulsterských análů byla této povinnosti irská církev zbavena 

až roku 803.234 Podle mého názoru byl tento fenomén výrazně ovlivněn irskými dějinami před 

příchodem křesťanství, kdy hlavní náboženskou složku tvořili druidové, kteří se velmi výrazně 

zapojovali do záležitostí světské moci. Zároveň pak na to měly vliv bezpochyby i politické 

podmínky Irska, kdy mezi sebou v podstatě neustále soupeřila jednotlivá království a to,  

že se do bojů musela zapojit i náboženská vrstva společnosti tak bylo téměř nevyhnutelné. 

Další vliv na růst irské církevní správy pak měl zejména Kolumbán starší, který stál  

u zrodu celé řady nových klášterů i mimo území Irska a vybudoval fungující klášterní síť, díky 

které mohlo dojít k dalšímu rozšíření irské formy křesťanství i do oblastí mimo království Dál 

Riata, především mezi Pikty, ale i na sever do Británie (Northumbrie). Dle Bedy Ctihodného 

pak podle Kolumbánova vzoru spočívala i na tomto území mimo Irsko církevní organizace  

na klášterech v čele s opaty, neboť i Kolumbán sám nebyl biskup, ale misionář a kněz.235 

V centru této sítě stál klášter na ostrově Iona, ze kterého byly dále zakládány nové kláštery,  

a jež se těšil z dobrých vztahů s vládci irských království i gaelského království Dál Riata. 

Přestože Kolumbán oficiálně neměl titul metropolity, díky této rozsáhlé síti spolupracujících 

klášterů v podstatě tuto funkci zastával a ionský klášter byl hlavním, dalo by se říci  

i metropolitním centrem. V tomto uspořádání tak můžeme pozorovat jisté podobnosti 

s biskupskou sítí, která v té době existovala na evropské pevnině. Na počátku 7. století se dalším 

 
230 VALANTE, Mary A., Reassessing the Irish „Monastic Town“, in: Irish Historical Studies, roč. 31, č. 121, 

1998, s. 1. 
231 ETCHINGHAM, C., s. 35. 
232 Jako tomu bylo například v případě Kolumbána staršího. 
233 Zasahovali například do válek mezi místními vládci a financovali jednu z angažovaných stran. FITZPATRICK, 

Liz, Raiding and Warring in Monastic Ireland, in: History Ireland, roč. 1, č. 3, 1993, s. 17. 
234 Ulster, s. 289. 
235 Beda, III, 4. 
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důležitým centrem správy stal i klášter Lindisfarne, založený norhumbrijským králem 

Oswaldem, jenž ve své zemi obnovil křesťanství a zaváděl organizaci podle irského vzoru. 

U římské misie byla organizace a fungování jejich církve budována podle 

kontinentálních vzorů a výrazně do ní zasahoval především papež Řehoř Veliký. Myšlenka 

toho, že Británie byla kdysi součástí Římské říše, zřejmě velmi dlouho přetrvávala v myšlení 

kontinentální církve, neboť se pojila i s možným rozšířením její moci na britské území. 

Křesťanství se do Británie dostalo staletí před příchodem římské misie, avšak pro toto období 

se nám nedochovaly potřebné prameny. Alespoň malý obrázek o vývoji britské církve v tomto 

raném období si ale můžeme vytvořit díky první knize Bedových Církevních dějin. Šestou  

a sedmou kapitolu Beda věnuje informacím o pronásledování britských věřících v době,  

kdy všem křesťanům ještě nebyla zajištěna svoboda vyznání, a dále také utrpení svatého 

Albana, nejstaršího britského křesťanského mučedníka.236 Po skončení pronásledování se podle 

Bedy britská církev mohla těšit z míru, avšak její následující vývoj byl narušen odchodem 

Římanů. Nesmíme však zapomenout, že Beda pro sepsání informací o tomto období využíval 

zejména starší prameny, ve kterých však mnohokrát chyběly přesné datace (jako například  

u svatého Gildy) a mnohé z nich se nám nedochovaly. Beda navíc velmi často nerozlišoval mezi 

fakty a legendami. Z toho důvodu pak jím zaznamenané poznatky nemusí být příliš objektivní, 

avšak bez jeho díla bychom si o vývoji britské církve před příchodem římské misie mohli udělat 

představu jen stěží. V situaci, ve které se Británie po stažení římské správy ocitla, mohla 

církevní struktura jen stěží nadále fungovat. To však neznamenalo, že by křesťané z britského 

území naprosto vymizeli, pouze byli odtrženi od správy z kontinentu a vytlačeni do okrajových 

oblastí. 

Idea opětovného navrácení Británie pod správu kontinentální církve obživla především 

během pontifikátu papeže Řehoře Velikého, který pak, možná právě na jejím základě, vypravil 

římskou misii, která se skládala z několika mnichů v jejichž čele byl převor Augustin.  

Jak zásadní a inovátorský tento krok byl, si uvědomíme, až když si misii zasadíme do časového 

období. Římští mniši do Británie dorazili na konci 6. století, tedy v době, kdy vypravení  

a organizování tak velké misie v podstatě nemělo obdoby. Christianizace nových území byla 

sice papeži oficiálně podporována, avšak žádný z nich k tomu nepřistupoval jako Řehoř,  

což nepochybně souviselo s jeho chápáním univerzality církve.237 Řehoř byl poměrně velmi 

inovátorský i co se týkalo zacházení s původními pohanskými svatyněmi, které podle něj 

 
236 Beda, I, 6 a 7. 
237 POLEHLOVÁ, H. – POLEHLA, P., s. 18. 
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neměly být bourány a ničeny, ale pouze přestavěny, vysvěceny svěcenou vodou a následně 

využívány jako místa pro křesťany. 238  Zda to byla ze strany Řehoře jen snaha zabránit 

násilnostem se můžeme opět jen domnívat, pravdou ale zůstává, že pokud jsou zachovány 

alespoň některé prvky staré víry, je mnohem jednodušší přijmout nové vyznání. Řehořovým 

cílem také zřejmě nebyla pouhá christianizace, ale důsledné vytvoření církevní struktury,  

jež by byla vybudována na základech uspořádání britské církve z dob správy Římské říše  

a která by byla podřízena plně pod autoritu papeže. Někteří historikové239 se domnívají, že plán 

na znovuvytvoření původní římské církevní organizace v Británii vznikl až několik let  

po příchodu římské misie na základě komunikace mezi Řehořem a Augustinem, který měl 

papeže informovat o příhodných podmínkách, jež v té době na britském území panovaly.240 

Pokud bychom však uvažovali o tom, že Řehořův plán vznikl skutečně až po nějakém čase, 

stěží bychom pak mohli vysvětlit jeho důsledné plánování a také rozhodnutí o počtu mnichů, 

kteří se misie zúčastnili. 

Ovlivnění budování církevní organizace v Británii její křesťanskou minulostí dále 

potvrzují i další informace zaznamenané Bedou Ctihodným. Například v třicáté třetí kapitole 

první knihy zmiňuje, jak Augustin obnovil kostel v Canterbury, o kterém se dozvěděl, že tam 

byl vystavěn v dávné době věřícími Římany. 241  Právě v Canterbury se po svém příchodu 

Augustin se společníky usadil a vytvořil zde centrum nově se budující organizace britské církve. 

Následně pak od papeže obdržel pallium, insignii příslušící papeži a arcibiskupovi, a stal se tak 

v podstatě tamějším metropolitou. Těžko můžeme dokázat, zda s Canterbury původně počítal  

i sám Řehoř. V Církevních dějinách od Bedy je pak následně zaznamenáno, že papež nadále 

plánoval vytvoření dvou biskupství, kdy jedno se mělo nacházet na jihu v Londýně a druhé  

na severu v Yorku.242 Informaci o zbudování těchto dvou biskupství však máme zaznamenané 

právě jen u Bedy Ctihodného, který své dílo psal více jak sto let po těchto událostech a z toho 

důvodu bychom se mohli i domnívat, že tomu tak být nemuselo. Tato dvě města243 byla ale 

založena již v 1. století právě Římany a fungovala jako významná centra římské správy. Z toho 

důvodu by tedy nebylo tak překvapivé, že by chtěl Řehoř zbudovat církevní střediska právě 

zde. K podobné praxi totiž docházelo i na kontinentu, kde byla nová biskupství budována  

 
238 Beda, I, 30. Tato pasáž, kde Řehoř píše opatu Mellitovi, se dá pokládat i za jistý důkaz toho, že cílem neměla 

být násilná a rychlá christianizace, ale naopak důsledná a nenásilná konverze tamějších obyvatel. 
239 Například Peter Brown. BROWN, P., s. 345. 
240  Ethelbertovi se podařilo více prosazovat na úkor svých protivníků a nadále značně podporoval aktivity 

římských mnichů. 
241 Beda, I, 33. 
242 BROWN, P., s. 345. Beda, I, 29. 
243 I Canterbury bylo založeno v době římské správy. 
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na půdě důležitých římských center. V těchto městech pak měli sídlit dva biskupové, kteří  

by se starali o pokračování christianizace na jejich území a také o celkový chod církevního 

života. Podle korespondence dochované v Bedově díle, pak měl Augustin v Yorku vysvětit 

biskupa, jenž by následně obdržel také pallium, ovšem nadále by byl podřízen rozhodnutím 

Augustina, kterému byli z nařízení papeže Řehoře podřízeni všichni kněží v Británii. I když  

by se tak tedy biskup v Yorku dostal do pozice arcibiskupa, on a i jím vysvěcení biskupové  

by nadále spadali pod autoritu Augustina.244 Po smrti Řehoře, Augustina a Ethelberta se však 

plánovaná struktura římské církve načas rozpadla, neboť biskupství v Yorku a Londýně 

dočasně zanikla a v některých oblastech se značně zvedl odpor vůči církevní centralizaci  

a obecně i proti křesťanství. Po delším časovém období však na britském území došlo 

k vybudování fungující církevní organizace inspirující se vzory kontinentální církve, jež si však 

uchovala i některé své ostrovní výjimečnosti.245 

K zásadním změnám v církevní organizaci anglosaské církve pak došlo v 7. století.  

Po synodě ve Whitby se uspořádání církve na Britských ostrovech dostávalo pod zvyklosti 

kontinentální církve a oblasti, jež by byly pod přímou správou Irů, začaly ubývat. Například 

církve Northumbrie a Walesu, které byly původně pod vlivem irského křesťanství, se dostaly 

pod kontrolu arcibiskupství v Yorku a Canterbury.246 Papežství i po smrti Řehoře Velikého 

nepřestalo zasahovat do záležitostí britské církve, ba naopak se o tamější situaci stále zajímalo. 

Do Británie byl díky papeži Vitaliánovi vyslán Theodor z Tarsu, který se v Británii ujal 

arcibiskupské hodnosti. Byl to právě Theodor, kdo se zasadil o posílení biskupské sítě v Británii 

a snažil se vyřešit i krizi, v níž se nacházely venkovské farnosti, kterým nakonec výrazně 

pomohly i kláštery.247 Britské kláštery se také těšily značné oblibě a jejich počet byl poměrně 

velký. Podobně jako u Irů zde nebyly neobvyklé ani ženské kláštery a časté byly  

i tzv. „dvojkláštery“, tedy mužský a ženský v jednom. 248  Oblíbenost klášterů a jejich 

zapojování do církevní správy tak nebylo jen specifickým znakem Irska, ale v podstatě celých 

Britských ostrovů, i když na irském území na ně bylo směřováno mnohem více organizačních 

záležitostí. Tento fakt mohl být ovlivněn tím, že sám Augustin byl převorem a jeho další 

společníci byli mniši a z toho důvodu pak mohli dávat důraz na mnišskou praxi, anebo se mohlo 

 
244 Beda, I, 29. 
245 Mezi tyto výjimečnosti patřily různé prvky z církevního umění a architektury nebo například poměrně silná 

pozice klášterů, jež byla zřejmě ovlivněná irským vlivem. 
246  CHRISTOPHER, Anthony J., Bishops, Dioceses and Cathedrals. The Changing Territorial Organisation  

of the Church of England, in: GeoJournal, roč. 67, č. 2, 2006, s. 124. 
247 Beda, IV, 2. KADLEC, J., II., 28. 
248 I Beda Ctihodný pocházel z dvojkláštera Wearmouth-Jarrow. 
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jednat o ovlivnění ze strany iroskotské misie, neboť irské křesťanství mělo své následovníky  

i na britském území. 

V irském pohanském náboženství byli za nejvyšší duchovní autority považováni 

druidové a po přijetí křesťanství se jejich moc přenesla na opaty. U původního náboženství 

Anglosasů byli v církevní hierarchii nejvýše postaveni kněží, jejichž aparát sice nebyl tak 

rozsáhlý jako v případě keltských druidů, ale i tak měli v anglosaské společnosti důležité 

postavení. Po přijmutí nové víry funkci těchto kněží přejali biskupové, na nichž stála celá nová 

církevní organizace. V prostředí nejednotné Británie, jež byla stále rozdělena na sedm 

království, pak tito biskupové vytvářeli alespoň částečně jistou duchovní jednotu. Navzdory 

odlišnému vývoji, díky kterému mělo irské a britské křesťanství své vlastní zvláštnosti, si obě 

církve byly však i velmi podobné, a nebylo to tedy jen tak, že by se Irsko jako jediné odlišovalo 

od kontinentálních praktik. 

Závěrem bych chtěla dodat, že jak Patrikem původně zamýšlená podoba církevní 

organizace v Irsku, tak ta, jež byla přinesena římskou misií do Británie, od počátku počítaly 

s uspořádáním správy podle kontinentálního vzoru, kde byl základní jednotkou správní obvod 

diecézí v čele s biskupem. Jak jsem však nastínila v této podkapitole, irské křesťanství  

se vydalo vlastní cestou a jejich církevní organizace se stala velmi specifickou. Historici  

se dříve domnívali, že hodnost biskupa i jím řízená správa brzy zanikly, ovšem podle nových 

výzkumů, ke kterým v posledních třiceti letech došlo, byla tato koncepce přehodnocena a byl 

přijat názor, že biskupové byli i nadále poměrně důležití. Ostatně v Ulsterských análech nebo 

v Análech čtyř mistrů se nachází mnoho zmínek o důležitých biskupech, a to i z pozdějšího 

časového období (přelom 6. a 7. století). 249  I přes odlišný výsledek sehrál zásadní roli 

v organizaci irské církve svatý Patrik, v případě církve v Británii se pak jednalo o papeže 

Řehoře. Podle Patrikova Vyznání bylo jeho cílem zejména následování Boha a christianizace 

pohanského ostrova, avšak zda tomu tak skutečně bylo nemůžeme dokázat. V případě papeže 

Řehoře se ale díky jeho krokům, jež v rámci vyslání misie do Británie provedl, a i podle jeho 

chápání univerzality pevninské církve, můžeme domnívat, že jeho hlavním cílem nebyla již 

pouhá christianizace Anglosasů, ale i podřízení si nového území pod papežskou moc. 

 
249 Ulster, s. 73. Čtyři mistři, s. 209, 213 a 223. 
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3. 3. Liturgie a další zvyklosti 

V následující podkapitole bude pozornost věnována liturgické oblasti a dalším zvyklostem,  

jež byly praktikovány irskou a britskou církví. Církevní křesťanské obce si od počátku svého 

vývoje udržovaly vlastní specifičnosti a bohoslužebná praxe se tak mohla v mnohém lišit.  

Již velmi brzy si církevní autority uvědomily, že zejména kvůli různým politickým,  

ale například i přírodním podmínkám není možné se těmto odlišnostem vyhnout a rozdílnosti 

tak byly do jisté míry tolerovány, avšak nesměly se zcela vymknout kontrole. Ostatně sám 

Řehoř Veliký na dotaz Augustina, který se týkal právě jiných zvyklostí při bohoslužbách 

britských křesťanů, odpověděl, že se mu to nesprávné zdá, protože byl vychován v prostředí 

římské církve a přicházel tedy do kontaktu s jinými tradicemi.250 Dalo by se říci, že touto 

odpovědí tedy Řehoř rozdílnosti nezavrhuje a dobře si uvědomuje jejich nezbytnost.251 Pestrost 

byla v liturgické oblasti do jisté míry vždy tolerována, ale jen pokud to neuškodilo celkové 

jednotě církve. 

Rozmanitosti, jež v liturgické oblasti panovala, jsem se věnovala již ve třetí podkapitole 

druhé kapitoly, kde jsem nastínila základní dělení západních liturgií. Do tohoto rozdělení spadá 

právě i keltská (stoweská) liturgie využívána především Iry, Skoty nebo Velšany. O podobě 

rané irské liturgie se nám nedochovalo tolik informací jako o její pozdější formě. Mezi 

nejdůležitější prameny v tomto případě patří Misál ze Stowe, Antifonář z Bangoru a Vitae 

Sanctorum Hibernae. Důležité informace o bohoslužbách pak najdeme i v Řeholi svatého 

Kolumbána mladšího. Co se týče Británie, na jejím území existovalo několik podob liturgií již 

v období před příchodem germánských kmenů, a i během jejich nadvlády britská křesťanská 

bohoslužba z ostrova nevymizela. Společně s římskou misií se na Britské ostrovy dostal vliv 

římské liturgie, která se však podle všeho užívala pouze částečně a žádná jednotná forma,  

jež by byla využívána celou Británií, se navzdory snahám mnichů zřejmě velmi dlouho 

neuchytila. Pro potvrzení této skutečnosti nemáme dostatečnou pramennou základnu, avšak 

částečně nám to může potvrdit koncil v Clovesho konaný roku 747, který svým třináctým 

kánonem nařídil, aby došlo k přijetí římských bohoslužebných zvyklostí ve všech britských 

diecézích. 252  Skutečnost, že koncil musel vznést toto nařízení tedy může znamenat,  

že na britském území do té doby docházelo k využívání hned několika druhů liturgií, které navíc 

 
250 Beda, I, 27. 
251 Ostatně i v dnešní době jsou uznávány různé formy slavení a vznik odlišných liturgických tradic není vnímán 

nijak negativně, naopak je na ně pohlíženo jako na bohatství kultur. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří 

2002. 
252 HARDINGE, Leslie, The Celtic Church In Britain, London 1972, s. 117. 
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mohly být výrazně ovlivněny i irskou liturgickou praxí. O základech římské liturgie máme 

několik informací již ze 4. století, avšak konkrétní liturgické texty se nám dochovaly  

až z mnohem pozdější doby. Ačkoliv podle výzkumu historiků mohou být pasáže z těchto textů, 

kam patří Leonianum, Gelasianum a Gregorianum, skutečně datovány až do období 5. století. 

V liturgii se postupem času vytvořila pravidla specifická pro danou oblast, neboť se tím 

ulehčil přechod tamějších obyvatel na novou víru a z toho důvodu se v konání bohoslužeb 

odráží i různé prvky regionální identity. I irská liturgie byla tímto vlivem zasažena a jedinečné 

prostředí tohoto ostrova mělo na tamější ritus specifický vliv. Počátek liturgického vývoje 

v Irsku můžeme sledovat už v době příchodu svatého Patrika a šíření křesťanství. Sám Patrik  

je autorem prvního irského hymnu, který napsal, aby ochránil sebe i ostatní mnichy před 

jakýmkoliv nebezpečím.253 Svatý Patrik však nebyl jediný, kdo se podílel na šíření křesťanství 

v Irsku, neboť přišlo i mnoho dalších důležitých osob z Británie nebo pevninské Galie. Britové 

do Irska přicházeli ještě v 6. století a pomáhali s christianizací – mezi těmito nově příchozími 

byl například svatý Finnian. Podle Vitae Sanctorum Hibernae se pak zejména prostřednictvím 

svatého Davida,254 Gildy255 a Doca256 do Irska dostala i britská liturgie, jež se výrazně lišila  

od té Patrikovy a která ovlivnila podobu té irské.257 V následujícím období tak vlivem tohoto 

vývoje Irové dodržovali církevní nauku, jež byla velmi podobná nauce britské,  

ale i kontinentální. Proto nemůžeme mluvit o úplné odlišnosti irského křesťanství, neboť i když 

najdeme mnoho rozdílů, stále si obě ostrovní nauky byly v několika oblastech podobné. 

Základní představu o eucharistickém obřadu Irů si můžeme vytvořit na základě Misálu 

ze Stowe, ve kterém je zaznamenána podoba mše,258 ale i křtu259 nebo posledního pomazání,260 

a proto lze alespoň část tohoto misálu považovat i za sakramentář, který měl sloužit zřejmě jako 

příručka pro základní úkony kněží. Jak již bylo zmíněno, na podobu Misálu ze Stowe měly vliv 

mnohé neirské elementy, avšak najdeme zde i několik pasáží typických ryze pro irské 

křesťanství, jako je například jeden celý úsek v irštině pojednávající o tom, k čemu dochází při 

bohoslužbě, a i jak má správně vypadat mše.261 Ke svatému přijímání docházelo pravidelně  

 
253 Sv. Patrik, s. 107–113. 
254 Velšský mnich a biskup žijící v 6. století. FARMER, David H., The Oxford Dictionary of Saints, Oxford 2004, 

s. 190. 
255 Významný klerik pocházející z Walesu, autor De Excidio et Conquestu Britanniae a mnoha dalších textů. 
256 Velšský misionář znám také pod jmény Congar, Docco nebo Cyngar. FARMER, D. H., s. 171 a 199. 
257 VSH, s. 82. 
258 Misál, s. 3–23. 
259 Tamtéž, s. 24–32. 
260 Tamtéž, s. 33–34. 
261 Tamtéž, s. 37–39. Překlady irských pasáží převzaty z: STOKES, Whitley (ed.), The Irish Passages in the Stowe 

Missal. With Some Notes on the Orleans Glosses, Calcutta 1881. 
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o nedělích a důležitých svátcích. Denní modlitba v klášterech se skládala z kanonických 

hodinek, kterých bylo podle Antifonáře z Bangoru i Řehole Kolumbána mladšího osm, kdy pro 

každou byl předepsán počet žalmů, jež při ní budou přečteny.262 Během jejich recitování pak 

byl kladen velký důraz na to, aby mniši dodržovali veškerá pravidla a nechovali se nijak 

nevhodně. Než byla však tato řehole napsána, nebyl počet žalmů pro každou hodinku zřejmě 

pevněji stanoven a také se mohl odlišovat na základě toho, kde se daný klášter nacházel. Podoba 

irské liturgie a denní modlitby, ale i například forma mnišství, se mohly tedy lišit nejen  

od britské a později benediktinské tradice, nýbrž i sobě navzájem. 

S rozšířením vlivu iroskotských mnichů mimo území Irska pak souviselo i další 

ovlivňování podoby jejich liturgie, do které začaly pronikat nové prvky – zejména římské  

a galikánské. Velmi výrazně pak byla irská liturgie ovlivněna i východními prvky, neboť 

například v Misálu ze Stowe můžeme narazit na modlitbu původně pocházející z liturgie 

svatého Jana Zlatoústého.263 Ostatně celé irské křesťanství vykazovalo velmi velké podobnosti 

s praxí východního křesťanství. Na Misálu ze Stowe je pak také krásně pozorovatelné  

i propojování různých (neirských) motivů. Mnoha jinými vlivy v liturgické oblasti se nechala 

ovlivnit i britská církev, jejíž základní prvky byly sice přejaty z římské liturgie, avšak výrazný 

vliv na ní mělo i prostředí Galie, se kterou Británie udržovala úzké vazby. U britské liturgie 

však nedocházelo k takovému přijímání například východních motivů jako v případě irské 

liturgie a také tolik neulpěli na tradicích dochovaných z dob pohanství. Velký důraz však britští 

duchovní kladli na kázání a na kajícnickou praxi, což bylo velmi potřebné v rámci zlepšení 

přijetí a upevnění nové víry u obyvatelstva. Zásadní roli při konání bohoslužeb a liturgických 

svátků měli u britské církve také především mniši, jež získali i velmi silné postavení v rámci 

církevní správy, a díky nim slavila církev úspěch v sociální oblasti, neboť se důsledně starali  

o jedince z nižších složek společnosti.264 

Mezi keltským a římským ritem existovalo mnoho podobností i rozdílností, z nichž tou 

nejvýraznější byl bezpochyby odlišný výpočet data slavení Velikonoc, který vedl k vyústění 

sporů v polovině 7. století. Otázce Velikonoc se budu ještě podrobněji věnovat v následující 

čtvrté kapitole, neboť se jedná o zásadní bod ve vzájemných vztazích obou misií a blíže  

ho rozeberu tedy až tam. Ačkoliv Irové následovali pravou víru a do jisté míry nevybočovali  

ze správné církevní nauky, mnohokrát museli čelit kritice za to, že jejich církev je heretická  

 
262 Kolumbán, Regula Monachorum, VII. 
263 Misál, s. 6. „Pro hoc loco et inhabitantibus in eo pro pissimis imperatoribus er omni romano exercitu“. 

VOPATRNÝ, G., 2002, s. 95. 
264 KADLEC, J., II, s. 29. 
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a nevyznává ortodoxní víru a svými konkurenty byli tedy považovány za heretiky. K těmto 

sporům docházelo na základě mnoha odlišností, jež byly pro Iry typické, ale také tím,  

jak si tvrdě stáli za svými starými zvyky. Jednu takovou odlišnost zde uvedu na příkladu 

Antifonáře z Bangoru, který se skládá z latinských liturgických zpěvů a vznikl pravděpodobně 

na konci 6. století v klášteře Bangor. V tomto antifonáři se kromě hymnů a antifon dochoval  

i záznam vyznání víry (kréda), 265 které je poněkud odlišné od nikájsko-konstantinopolského 

vyznání víry. Tato rozdílnost však nespočívá v tom, že by si Irové vyznání celé upravili  

a pozměnili ho, jen při jeho sepsání použili jazyk a formulace, jež nebyly tak obvyklé, ale které 

mohly některým zástupcům kontinentálního křesťanství vadit. 266  Dalším znakem, kterým  

se Irové vyznačovali, byla oblíbenost žaltářů, jež byly velmi podstatné v liturgii a ve vzdělanosti 

a jejich obliba byla zřejmě spojena s tím, jaký zájem byl v Irsku projevován o studium Starého 

zákona, což se odráželo i v dalších podobách jejich liturgie.267 Texty a motivy ze Starého 

zákona pak byly velmi oblíbeny i u britské církve.268 

Další rozdílnost panovala v oblasti duchovní hudby, konkrétně pak ve využívání 

hudebních nástrojů při bohoslužbách. Hudba byla od počátku dějin křesťanství spíše zamítána, 

neboť raná církev na hudební nástroje používané při bohoslužbách nepohlížela příliš pozitivně. 

Tyto nástroje totiž hrály důležitou roli při pohanských obřadech obětování a z toho důvodu  

se v křesťanství na počátku prosazoval spíše zpěv nebo recitování.269 O hudebním umu Irů 

velmi pozitivně píše Gerald z Walesu, který tvrdí že: „pouze jejich píle ve hře na hudební 

nástroje si podle mě zaslouží chválu“.270 V dalších částech svého díla se Gerald o Irech zmiňuje 

již velmi nehezky a označuje je za primitivní barbary. Například co se týče jejich náboženského 

vyznání hovoří o nich jako o národu, jež je nevzdělaný v základních věcech víry,271 což vůbec 

podle všeho neodpovídalo skutečnosti. Gerald totiž v zásadě nepochopil odlišnost  

a specifičnost irského obyvatelstva a jeho udržování starých pohanských tradic (v upravené 

podobě, aby zároveň nedocházelo k popření nově přijatého křesťanství). K využívání 

 
265  Vyznání podle Antifonáře z Bangoru: „Credo in Deum Patrem omnipotentem, invisibilem, omnium 

creaturarum visibilium et invisibilium conditorem. Credo et in Jesum Christum, Filium ejus unicum Dominum 

nostrum, Deum omnipotentem, conceptum de Spiritu Sancto, natum de Maria Virgine, passum sub Pontio Pilato, 

qui crucifixus et sepultus descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in coelis, seditque  

ad dexteram Dei Patris omnipitentis, exinde venturus judicara vivos ac mortuos. Credo et in Spiritum Sanctum, 

Deum omnipotentem, unam habentem substantiam cum Patre et Filio. Sanctam esse ecclesiam catholicam, 

abremissam peccatorum, sanctorum communionem, carnis resurrectionem. Credo vitam post mortem, et vitam 

aeternam in gloria Christi. Haes omnia credo in Deum. Amen.“. Antifonář, s. 21. 
266 Antifonář se totiž společně s iroskotskou misií dostal i do prostředí pevninské církve. 
267 MCNAMARA, Martin, The Psalms in the Early Irish Church, Bath 2000, s. 226. 
268 KADLEC, J., II, s. 29. 
269 ADAM, A., s. 33. 
270 Gerald, s. 123. 
271 Tamtéž, s. 127. 
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hudebních nástrojů však nedocházelo pouze na irském ostrově ale i v dalších původně keltských 

oblastech, tedy i na území Británie. Tamější duchovní však v jejich užívání podle výpovědí 

pramenů nevynikali tak jako Irové.272 Původně byly křesťanské bohoslužby založené zejména 

na předčítání žalmů a pasáží z Bible, avšak později se značné oblibě začaly těšit i hymny.273 

Jazykem britské liturgie byla především latina, neboť zpočátku nejvyšší církevní 

představitelé pocházeli z pevninského prostředí, kde se tento jazyk stal po nějakém čase 

jediným užívaným při církevních bohoslužbách. Na kontinentu byla znalost latiny velmi 

rozšířená, avšak podmínky na Britských ostrovech byly poněkud odlišné, neboť  zde docházelo 

hlavně k užívání keltského a po příchodu Anglosasů i germánského jazyka.274 V Irsku byla 

latina zpočátku skoro nepoužívaná, stejně jako v Británii, původní římské provincii,  

a postupným vývojem došlo k vytvoření specifického stylu, tzv. hisperic latin, který byl pak  

od 6. století rozšířen irskými mnichy i na další území Britských ostrovů. Tato latina  

se od té kontinentální lišila ve slovní zásobě a setkat se s ní můžeme například v dílech  

od Kolumbána mladšího nebo Adomnána. 275  Díky neúplné znalosti latinského jazyka  

na počátku vývoje jak irské, tak britské církve, se historikové domnívají, že zpočátku byly při 

liturgii využívány vernakulární jazyky obyvatel Britských ostrovů, v případě Irů tedy zejména 

irština. Zda tomu tak bylo však nejsme schopni prokázat, neboť se nám z raného období dějin 

irského křesťanství nedochoval dostatečný počet pramenů. Irština se nám však mnohokrát 

projevila v pozdějších církevních dílech. Například v Misálu ze Stowe najdeme hned několik 

přípisků, vět276 anebo i celou pasáž v irštině.277 V dalších dílech se pak irský jazyk objevoval 

v podobě malé poznámky mimo text (glosa) nebo marginálie (komentář, kritika, iluminace 

nebo glosa), ale i ve formě delších záznamů. Například prázdné úseky Knihy z Kells byly  

v 11. a 12. století použity k dokumentaci pozemkových transakcí v Kells,278 což nebyl vůbec 

ojedinělý čin. 

Během 5. a 6. století se Británie ocitla pod nájezdy anglosaských kmenů a situace pro 

tamější křesťany nebyla příznivá. Naopak Irsko279  se těšilo klidnějšímu období, a protože 

 
272 Na britském území byl velmi oblíben především římský chorál a hra na varhany. KADLEC, J., II, s. 29. 
273 Církevní zpěvy a využívání hymnů podporoval například svatý Ambrož, který sám byl autorem několika z nich. 

V případě britské církve se nám žádné sbírky hymnů pro rané období nedochovaly, avšak u Irů nám pro zkoumání 

podob jejich chvalozpěvů může posloužit Antifonář z Bangoru z konce 7. století, ve kterém se dochovalo dvanáct 

irských hymnů. 
274 MACALISTER, Robert A., The Secret Languages of Ireland, Cambridge 1976, s. 66–67. 
275 Tamtéž, s. 62–88. V 6. století navíc v Irsku podle všeho docházelo i nadále k využívání ogamu. 
276 Misál, s. 17 nebo 21 nebo 27. 
277 Tamtéž, s. 37–39. 
278 BK, folio 6v. 
279 V tomto období nebylo však ani Irsko jednotné a docházelo zde i ke konfliktům mezi místními vládci. 
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kláštery prosperovaly, mohlo dojít i k výraznému rozvoji církevní nauky, předpisů, liturgie  

a celkové vzdělanosti. Vedle klášterů brzy začaly vznikat klášterní školy a skriptoria,  

jež se mohly těšit obrovské oblibě i ze strany britských učenců. Pro rané období dějin irského 

křesťanství pak bylo velmi typické i hluboké propojení církevního a uměleckého odvětví. 

Křesťanství se stalo hlavním hybatelem každodenního života a liturgické zvyklosti pak výrazně 

zasahovaly i do kulturní oblasti. V irském prostředí začalo vznikat mnoho liturgických knih, 

zejména evangeliářů, jež oplývaly bohatými a velmi barevnými iluminacemi,280 které byly 

inspirovány hlavní křesťanskou tématikou, jako byly například výjevy ze života Ježíše Krista281 

nebo zobrazení čtyř evangelistů,282 a dále obsahovaly i mnoho skrytých symbolů a motivů.283 

Mezi tyto evangeliáře patří například již zmíněná Kniha z Kells, Kniha z Durrow nebo Kniha 

z Deer. Při studiu těchto děl pak můžeme dojít k závěru, že nečerpají jen z jedné specifické 

tradice, ale i z mnoha dalších. Nejedná se tedy jen o lokální formu umění, ale o mnohem 

globálnější. Tato liturgická díla pak byla zejména na území Irska uložena do bohatě zdobené 

schránky, tzv. cumdachu,284 a na jejich vznik měla často vliv i světská moc, neboť se jednalo  

o velmi nákladný počin a bylo tedy potřeba zajistit jistý finanční obnos. Bohatě iluminované 

liturgické knihy však nebyly typické jen pro irské křesťanství, ale k jejich vzniku docházelo  

i na území Británie (nejvíce však v keltských oblastech). Pro celé Britské ostrovy se tak pro 

označení umění těchto liturgických děl ustálil pojem „insular art“ (tedy „ostrovní umění“),  

ve kterém jsou propojeny irské, anglosaské i středomořské motivy a jehož společnými znaky 

jsou spirálové motivy (pocházející hlavně z keltského světa), stuhy pletené do vzorců (vliv 

středomořských zemí) nebo zobrazení abstraktních zvířat (typické pro rané anglosaské 

umění).285 

V prostředí irské církve se ve všech složkách církevního života, a tedy i v liturgii, velmi 

dlouhou dobu uchovávaly staré a v porovnání s britskou liturgií i nesprávné zvyky (výpočet 

data Velikonoc). V podobě irské liturgie se odrážela regionální identita Irů, stejně jako tomu 

bylo i v dalších oblastech, kde bylo hlavním vyznáním křesťanství. Podle několika výše 

 
280 Nově se začaly využívat i další barvy, které byly ale velmi těžké k sehnání – například modrá, purpurová nebo 

žlutá. 
281 Například jeho zatčení. BK, folio 144r. 
282 Ti byli velmi často zejména v irských dílech zobrazováni nejen v lidské podobě, ale i symbolicky v podobě 

zvířat, které jim přidělil již svatý Jeroným, jež evangelia seřadit tak, jak je známe dnes. Matouš je zobrazován jako 

člověk, neboť se ve svém evangeliu zabývá lidským původem Ježíše Krista. Marek je pak zpodobněn jako lev, 

Lukáš jako vůl a Jan jako orel. Tamtéž, folio 290v. 
283 Často v těchto dílech najdeme například symbol řeckého písmena chí nebo kosočtverce, kdy oba tyto symboly 

představují Ježíše Krista. Tamtéž, folio 34r a folio 290v. 
284 VOPATRNÝ, G. J., 2010, s. 134. 
285 VERKERK, Dorothy H., Medieval Irish Art History, in: Studies in Iconography, roč. 36, 2015, s. 144. 
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zmíněných skutečností můžeme dojít k závěru, že ačkoliv se v irské liturgii objevovaly 

rozdílnosti, stále byla v mnoha ohledech velmi podobná té britské, a tedy i pevninské. 

S příchodem nové misie na území Britských ostrovů byl střet mezi irským (keltským)  

a římským světem nevyhnutelný. Poté co Augustin se svými společníky dorazil na britské 

území, sešel se se zástupci iroskotských mnichů, od kterých nepožadoval pouhou pomoc při 

christianizaci pohanských Anglosasů, ale i jejich podřízení se pevninské církvi, a to nejen 

v oblasti správy a církevní hierarchie, ale i v liturgii. Přestože zejména od konce 7. století začalo 

docházet v irském ritu k přejímání pevninských a britských zvyklostí a pravidel,286 irská církev 

si stále dokázala uchovat alespoň částečný autonomní status, a i některé liturgické různosti. 

V následujících staletích však jedinečnost irského křesťanství postupně zanikala, což bylo 

zapříčiněno především příchodem Vikingů287 na konci 8. století.288 

  

 
286 K přejímání pevninských zvyklostí patřilo například i slavení Velikonoc. V klášteře Iona došlo k prvnímu 

stanovení výpočtu Velikonoc podle římského výpočtu roku 729. VOPATRNÝ, G. J., 2002, s. 68. 
287 Právě Vikingové vypálili ionský klášter a tamější familia se tak musela přesunout do irského Kells. 
288 BRANNON, Patrick V., Medieval Ireland. Music in Cathedral, Church and Cloister, in: Early Music, roč. 28, 

č. 2, 2000, s. 194. K zásadním změnám podoby irské liturgie pak začalo docházet v polovině 12. století  

po normanském záboru, kdy se Irsko dostalo pod svrchovanost anglických králů. Anglo-normanské duchovenstvo 

se v Irsku ucházelo o vysoké pozice, byly ničeny některé původní kláštery a liturgie začala být podřizována 

zvykům z Anglie, což vedlo k postupnému zániku užívání keltského ritu. K podobnému vývoji došlo o století dříve 

i ve Skotsku, kde se velmi dlouho udržoval irský ritus. Za vlády krále Malcolma III. bylo nakázáno využívání 

latiny místo gaelštiny a tamější církev se přiklonila ke zvyklostem římské církve. 
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4. Vzájemné střetávání iroskotské a římské misie a jejich vztahy se světskou 

mocí 

I přes mnohé obtíže slavila iroskotská i římská misie při christianizaci Britských ostrovů 

úspěchy. Římští misionáři postupovali z jižních částí Británie na sever; ze západních 

okrajových částí Británie a ze severu pak své misionářské snahy šířili iroskotští mniši. 

Vzájemné vztahy obou misií byly provázány mnoha menšími i většími konflikty a záhy si sobě 

navzájem začaly konkurovat. Velmi výraznou roli ve vzájemném střetávání pak sehrála  

i světská moc, která zasahovala do jejich záležitostí. Z toho důvodu jsem toto téma zvolila jako 

doplňkový cíl své práce a blíže se mu budu věnovat v následující podkapitole. Ještě před tím, 

než se pustím do analýzy vztahů misií se světskou mocí, se však krátce budu věnovat jejich 

vzájemnému střetávání. 

Jakmile římská misie získala na jihu Británie jisté zázemí a mohla započít ve své 

christianizační činnosti, bylo nezbytné se vyrovnat se zástupci irského křesťanství, kteří  

na britském území již také misijně působili. Podle nařízení Řehoře Velikého měli být všichni 

církevní představitelé Britských ostrovů automaticky podřízeni Augustinovi a jím budované 

církevní organizaci, což se tedy týkalo i iroskotských mnichů. Jaké informace měl Řehoř  

o náboženské situaci Britských ostrovů se však můžeme jen domnívat, neboť se nám o tom 

v pramenech nedochovaly žádné záznamy. Jisté povědomí o tamějších obyvatelích však mít 

musel, a to minimálně alespoň o Anglech, ke kterým misie primárně směřovala a mezi kterými 

měla šířit novou víru. O tom, jak Řehoř s misií udržoval kontakty, si můžeme utvořit alespoň 

částečný obrázek na základě Bedova díla, kde se však dochovala pouze korespondence mezi 

Řehořem a Augustinem z období, kdy římská misie již slavila svoje první úspěchy.289 To však 

nevylučuje, že ke korespondenční výměně nemohlo docházet od samotného počátku přistání 

misie na britském území a jen se nám o ní nedochovaly záznamy, neboť ji Beda nemusel 

považovat za tak zásadní, aby ji zařadil do svého díla. Naopak Řehořovy odpovědi  

na Augustinovy otázky, jež byly poslány tedy až po nějakém čase, kdy misie v Kentu působila, 

se staly základním faktorem pro budoucí směřování britské církve a z toho důvodu je zřejmě 

Beda do svého díla zařadil a věnoval jim tak velkou pozornost. 

Ačkoliv římská misie z doporučení papeže brala ohledy na místní zvyky a jejich misijní 

činnost byla velmi nenásilná, v případě irských křesťanů narazila na mnohem odlišnější 

 
289 Beda, I, 26. 
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pravidla a organizaci. Augustin tedy se zástupci irského křesťanství svolal celkem dvě 

setkání,290 na kterých po nich požadoval nejen to, aby se podřídili autoritě pevninské církve 

v čele s papežem, ale také aby zanechali svých starých zvyků a tradic a přijali ritus pevninské 

církve. K těmto setkáním došlo pravděpodobně někdy mezi léty 602 až 604 a jediný pramen, 

který se nám o nich zmiňuje jsou Církevní dějiny od Bedy sepsány o celé století později.291  

I přesto, že podle Bedy Augustin na tomto shromáždění učinil zázrak, který měl pomoci tomu, 

aby se keltští křesťané přidali na jeho stranu, setkání nakonec skončilo nezdarem. Krátce  

na to pak byla svolána další schůzka, které se zúčastnili již především mniši z kláštera 

Bangor.292 Ani ta však neskončila úspěšně, neboť keltští křesťané odmítli zanechat svých zvyků 

a podřídit se autoritě Augustina, kterého dokonce podle Bedy obvinili z pýchy.293 

Důvod pro odmítnutí Augustinových nároků se zřejmě skrýval v odlišnosti irského 

křesťanství a jeho chápání církevní organizace, ale vliv na to mohly mít bezpochyby i politické 

podmínky Britských ostrovů. Augustin totiž po iroskotské misii s největší pravděpodobností 

požadoval i pomoc při christianizaci Anglosasů, kteří však byli stále v konfliktu s původním 

keltským obyvatelstvem, mezi kterým mělo irské křesťanství značný vliv. Římská misie navíc 

byla pod ochranou kentského krále Ethelberta, který chtěl z podporování jejích kroků profitovat 

a díky úzkým kontaktům s papežem také získat větší moc v rámci území Británie. Pokud  

by se iroskotští zástupci podřídili Augustinovi a papeži, pojilo by se s tím i podřízení se králi 

Ethelbertovi, jenž byl soupeřem pro ostatní anglosaská království. Obě misie tak nadále 

pokračovaly ve svých aktivitách a vzájemné střety byly nevyhnutelné. 

Kolem roku 604 Augustin zemřel a jeho nástupcem se stal svatý Vavřinec z Canterbury, 

jenž se snažil konflikt s keltskými křesťany nadále řešit a společně s dalšími biskupy napsal 

dopis, ve kterým jim vytýkal jejich neortodoxní zvyky.294 Záhy se však musel věnovat mnoha 

 
290 V Bedově díle jsou zástupci keltských křesťanů označováni jako „biskupové Britů“. Z pohledu římské misie 

mohlo být toto označení skutečně platné, neboť to oni představovali příchozí cizí prvek a keltské křesťany mohli 

vnímat jako „domácí“ zástupce křesťanství, a to i když v té době žádné společné chápání Británie jakožto jednoho 

území neexistovalo, neboť Britské ostrovy byly rozděleny na několik větších celků, které si navzájem konkurovaly. 

Beda, II, 2. 
291 Beda své dílo dokončil v roce 731. Kromě záležitostí církevních dějin se v něm navíc věnuje i jiným národům 

a interakcím mezi královstvími Britských ostrovů. Z toho důvodu je jeho dílo velmi důležité i z hlediska výzkumu 

dějin Irů a irského křesťanství. MCCANN, Sarah, Plures de Scottorum regione. Bede, Ireland and the Irish,  

in: The Journal of the American Society of Irish Medieval Studies, roč. 8, 2015, s. 20. 
292 Beda, II, 2. 
293 Iroskotští mniši se totiž krátce před setkáním podle Bedy sešli s jedním moudrým poutníkem, kterého se ptali 

na rady. Poutník jim poradil, že pokud Augustin po jejich příchodu zdvořile vstane a přijde je pozdravit,  

pak je to skutečný služebník Boha a mají se mu podřídit. Po jejich příchodu však Augustin zůstal sedět a keltské 

křesťany to pobouřilo. Zda se to skutečně takto odehrálo se můžeme jen domnívat, avšak mohlo se jednat o pouhé 

nedorozumění vyvolané odlišnými kulturními zvyky obou stran. Beda, II, 2. 
294 Tamtéž, II, 4. 
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dalším problémům, neboť ačkoliv římská misie mezi anglosaskými obyvateli úspěšně šířila 

nové náboženské vyznání, v době smrti Augustina i Ethelberta nebyla nová víra ještě pevně 

ukotvena a na mnoha územích došlo k opětovnému přijmutí pohanství a úpadku křesťanství.295 

K pohanství se navrátil i sám Ethelbertův nástupce a syn Eadbald, jehož zásahem navíc odešlo 

poměrně velké množství misionářů zpět na kontinent.296  Podle díla Bedy pak chtěl odejít  

i samotný Vavřinec, avšak následně se mu ve snu zjevil svatý Petr, který ho za to zbičoval  

a jizvy po bičování se na jeho těle objevily i po skončení snu. 297 Poté, co své vidění řekl 

Eadbaldovi, kentský král údajně zavrhl pohanství a navrátil se ke křesťanskému vyznání víry  

a povolal zpět i odešlé misionáře. 298  Co je na tomto příběhu pravdivého se můžeme jen 

domnívat, ale možná chtěl jeho zaznamenáním Beda odkázat na to, jak sám Ježíš Kristus trpěl 

pro lidstvo a že by misijní činnost měla pokračovat i přesto, že situace byla velmi 

komplikovaná. Otázkou pak zůstává, proč Eadbald nakonec své rozhodnutí změnil a začal 

vyznávat křesťanství. Svým návratem k pohanství chtěl možná zvrátit politiku svého otce, který 

navazoval úzké vazby s pevninskou církví i světskou mocí. Následně si však mohl sám 

uvědomit výhody, které mu z propojení s kontinentem mohly plynout a možná se pak z toho 

důvodu rozhodl od pohanství opustit. Díky vlivu Vavřince tak byla náboženská krize brzy 

úspěšně vyřešena. V té době se navíc na stranu římského křesťanství přiklonilo i obrovské  

a vlivné království Northumbrie, kde se na trůn dostal velmi schopný král Edwin, jenž si vzal 

za manželku sestru kentského krále Ethelberta. Ta však ke sňatku svolila pouze pod podmínkou, 

že si sebou bude moci přivést křesťanského biskupa Paulina.299  Díky tomuto kroku došlo 

k úspěšnému šíření křesťanství mezi tamějším obyvatelstvem, což byla především zásluha 

Paulina, který pokřtil i krále Edwina a stal se biskupem v Yorku.300 

Král Edwin byl však velmi záhy zabit, Paulinus musel utéci a velká část obyvatelstva  

se opět navrátila k pohanství, protože ani zde nebyla nová víra ještě dostatečně zakořeněna. 

V tuto chvíli pak do vývoje v Northumbrii zasáhla iroskotská misie, neboť novým králem  

se stal Oswald, který v zemi znovu obnovil křesťanství, ale nepřiklonil se k římskému ritu, 

nýbrž k irskému.301 Na jeho žádost byl z Iony do Northumbrie vyslán svatý Aidan, který 

 
295 Beda, II, 5. 
296 Mezi nimi byl například londýnský biskup Mellitus nebo rochesterský biskup Justus. 
297 Beda, II, 6. 
298 Tamtéž. 
299 KENDALL, Calvin B.  – NICHOLSON, Oliver – PHILLIPS, William D. – RAGNOW, Marguerite (eds.), 

Conversion to Christianity from Late Antiquity to the Modern Age. Considering the Process in Europe, Asia, and 

the Americas, Minneapolis 2009, s. 142–143. 
300 Beda, II, 9. 
301 KADLEC, J., II, s. 28. 
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následně založil nové klášterní centrum na ostrově Lindisfarne.302 Od tohoto okamžiku pak  

do Northumbrie směřovalo značné množství mnichů z Irska a docházelo ke stavbám mnoha 

nových klášterů.303 Přiklonění tak mocného království ke keltskému ritu vyvolalo obrovské 

pozdvižení u římské misie, neboť Oswald úzce spolupracoval s Aidanem a podporoval další 

šíření křesťanství na území svého království, kde se začala tvořit organizační struktura podle 

irského vzoru. Po upevnění nové víry na území Northumbrie se pak během vlády Oswaldova 

následovníka Oswy začaly objevovat snahy o rozšíření christianizačních snah i na území 

vedlejší Mercie, kde bylo stále praktikováno pohanství. Díky vojenské porážce pohanského 

krále Mercie králem Northumbrie, pak ale křesťanství přijalo i toto království a přiklonilo  

se k irskému ritu.304 

Jak jsem již zmínila výše, iroskotská misie postupovala ve svých christianizačních 

snahách ze severního území britského ostrova a římská misie pak naopak z jihu. Irové mezi 

Anglosasy šířili křesťanství velmi poklidnou cestou a brzy jim v jejich misijním působení 

pomáhali i sami tamější obyvatelé. S nárustem kontaktů irského a římského světa ale vzrůstaly 

vzájemné neshody a zejména nově příchozí lidé z Kentu nebo Galie začali více upozorňovat 

především na chybný výpočet data slavení Velikonoc, a i na další odlišnosti irského křesťanství. 

Dokonce se začali ozývat i sami zástupci irské církve, kteří chtěli výpočet data velikonočního 

slavení sami změnit.305 Král Oswy a jeho syn Alhfrith se tak záhy rozhodli tento konflikt vyřešit 

a byl svolán sněm do kláštera ve Whitby, kterého se zúčastnila představená kláštera Hilda, opat 

kláštera Lindisfarne Kolman s dalšími zástupci irského křesťanství a dále Agilbert306 společně 

s Wilfridem, jenž se stal hlavním mluvčím stoupenců římských zvyků.307 

Velikonoce jsou jedním z nejdůležitějších svátků v celém liturgickém roce a dochází při 

nich k připomenutí zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Z toho důvodu se zdál velikonoční spor mezi 

iroskotskou a římskou misií, kterému se kromě Bedy věnuje i Eddius Stephanus, autor díla Život 

svatého Wilfrida,308 tak zásadní. Jako první na synodě promluvil Kolman, jenž obhajoval irský 

zvyk pro výpočet data tohoto svátku, který takto slavili už jeho předci, a podobně tak údajně 

 
302 Beda, III, 3. 
303 VOPATRNÝ, G. J., 2002, s. 55–56. 
304 Beda, III, 21. 
305 Tamtéž, 25. 
306 Misionář mezi Sasy a pařížský biskup. 
307 Wilfrid pocházel z Northumbrie a vychován byl v klášteře Lindisfarne, tedy v irském prostředí. Zřejmě díky 

své cestě do Říma, kde se seznámil s tamější liturgií a dalšími zvyky, se však nakonec přiklonil k ritu pevninské 

církve. Sám měl pak poměrně velký vliv na svolání sněmu ve Whitby. 
308 Život svatého Wilfrida, in: POLEHLOVÁ, Helena – POLEHLA, Petr, Non angli sed angeli. Kult svatých 

v latinské literatuře raně středověké Anglie, Červený Kostelec 2012, s. 101–102. 
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činil i sám evangelista Jan. 309  V opozici k irskému zvyku pak vystoupil Wilfrid, jenž  

se odvolával na to, že výpočet anglosaské církve musí být ten správný, neboť tak činí samotná 

církev v čele s papežem, a i další církve na kontinentu. Celý spor spočíval v tom, že Irové 

Velikonoce slavili od čtrnáctého dne po nisanu (první jarní měsíc) až do dvacátého dne. Oproti 

tomu na kontinentu k jejich slavení docházelo až od patnáctého do jednadvacátého dne.310 

Velikonoce se měly podle pevninské církve správně slavit ve třetím týdnu prvního měsíce roku 

(první jarní měsíc je počítán jako první měsíc v roce) a tento týden pak začíná právě patnáctým 

dnem, nikoliv čtrnáctým, a navíc se v něm musí počkat na první den Páně (neděle), kterým pak 

započne celé velikonoční slavení.311 

Stanovení data Velikonoc bylo již v raném období církve velmi problematické  

a zpočátku byly využívány různé cykly. 312  Do 3. století byl například používán cyklus 

Hippolyta Římského, který stanovoval slavení Velikonoc na šestnáctý až dvacátý druhý den  

po prvním jarním úplňku. Přibližně v 5. století se pak začal využívat nový cyklus, podle kterého 

Velikonoce připadly na čtrnáctý až dvacátý den. Právě tento cyklus se pak s největší 

pravděpodobností dostal i do Irska, kde byl následně pevně ukotven ve zvycích tamější církve. 

Vypočítání data slavení však bylo i nadále velmi složité, neboť dosavadní výpočty vedly 

k mnoha nesrovnalostem. Z toho důvodu pak římský kněz Dionysius Exiguus sestavil další 

systém,313 podle kterého byla jarní rovnodennost přiřazena na dvacátý první březen a slavení 

Velikonoc pak na neděli, jež připadne mezi patnáctým až dvacátým prvním dnem po prvním 

jarním úplňku. Právě jeho tabulky nakonec přispěly ke sjednocení stanovení data velikonočního 

slavení a již během 6. století byly poměrně rychle rozšířeny.314 

Dalo by se tedy říci, že irský cyklus vlastně nebyl chybný, ale pouze zastaralý, za čímž 

mohlo stát to, že v Irsku defacto neexistovala žádná centrální církevní autorita, jež by tyto věci 

řešila. Vlivem odlišného slavení pak v Northumbrii dokonce nastala situace, kdy část obyvatel 

(mezi nimi i královna Eanflaed) se řídila podle pevninského a část podle irského cyklu.315 

 
309 Beda, III, 25. 
310 Život svatého Wilfrida, in: POLEHLOVÁ, H. – POLEHLA, P., s. 101. 
311 Beda, V, 21. 
312 Pro stanovení data Velikonoc byly vynalezeny tabulky na výpočet; před nimi pevninská církev s největší 

pravděpodobností rozesílala dopisy, které každoročně oznamovaly, kdy se mají Velikonoce správně slavit. S tím, 

jak se však církev rozrůstala, to již nebylo možné takto dělat, neboť do odlehlých oblastí by ty dopisy nemusely 

dorazit včas. Z toho důvodu začaly být vytvářeny tabulky, kterých však postupem času bylo velké množství. 

V polovině 6. století již existovalo několik druhů a stanovení data slavení tak bylo i nadále poměrně problematické. 

CORNING, Caitlin, The Celtic and Roman Traditions. Conflict and Consensus in the Early Medieval Church, 

New York 2006, s. 7. 
313 Vycházel z cyklu Viktoria z Akvitánie. 
314 BLÁHOVÁ, Marie, Historická chronologie, Praha 2001, s. 226–230. VOPATRNÝ, G. J., 2002, s. 85–86. 
315 Beda, III, 25. 
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Někteří tedy již slavili Velikonoce, zatímco druzí byli teprve ve fázi postního období a celý 

svátek tak byl vlastně slaven dvakrát, což bylo naprosto nemyslitelné pro církev na kontinentu, 

která prosazovala, aby všichni křesťané slavili Velikonoce v ten samý den.316 Hlavní osobou 

na sněmu ve Whitby byl však kromě duchovních zástupců obou stran především král Oswy, 

který možná i díky vystoupení Wilfrida a dalším skutečnostem, jež na sněmu zazněly,317 

nakonec rozhodl pro odklonění se od irského ritu a přiklonění se k římským zvyklostem, kterým 

se Irové museli podřídit. Ne všichni irští zástupci však s tímto rozhodnutím souhlasili a mnozí 

z nich pak byli odvoláni nebo sami odstoupili ze svých postů, jako například sám opat kláštera 

Lindisfarne Kolman.318 

V následujícím období po synodě ve Whitby započala unifikace církve a anglosaská 

církev si velmi rychle upevňovala svoji moc v rámci celých Britských ostrovů, na čemž  

se výrazně podílel i Wilfrid, jenž stanul v čele diecéze v Yorku. Wilfrid navíc zakládal i nové 

kláštery, ve kterých rozšiřoval benediktinskou řeholi319 a podílel se na opravách a stavění 

mnoha nových kostelů.320 Na území anglosaských království tedy docházelo k budování pevné 

církevní organizace podle vzorů kontinentální církve, jejímž strůjcem byl již v předešlé kapitole 

zmiňovaný biskup Theodor z Tarsu, jenž se stal arcibiskupem canterburským. Církev  

na britském území však i nadále měla svá jedinečná ostrovní specifika, a to i když byly 

udržovány pravidelné kontakty s pevninskou církví. 

Irský ritus v období po synodě ve Whitby začal ztrácet své příznivce a postupně  

se dostával pod vliv toho římského. V pramenech jsou odlišnosti Irů v mnoha případech 

označovány za obrovské a také často narazíme na zmínky o konfliktech, ke kterým mezi irskou 

a římskou stranou docházelo. Otázkou však zůstává, do jaké míry byly tyto konflikty opravdu 

zásadní a jak moc určovaly vzájemné střetávání iroskotské a římské misie. Odlišné vystupování 

a chování irských mnichů je nezpochybnitelné, ale problém spočívá v tom, zda jsme schopni 

určit to, v jaké rovině se vztahy s irskými mnichy ve skutečnosti odehrávaly a zda byly jejich 

spory s římskou stranou skutečně až tak vyhrocené. Beda Ctihodný jako jeden z mála autorů 

věnuje Irům ve svém díle poměrně velký prostor a píše o nich jako o cenné součásti vývoje 

 
316 CORNING, C., s. 13. 
317  Wilfrid se odvolával na to, že kontinentální církev se řídí podle nařízení svatého Petra, který má klíče  

od království nebeského, což byl podle Bedy hlavní důvod, který nakonec krále přesvědčil. Beda, III, 25. 
318 Kolman následně s několika irskými, ale i anglickými mnichy odešel do Irska, kde založil dva kláštery. Tamtéž, 

IV, 4. 
319 Například klášter Ripon a Hexham. 
320 Společně s ním se na Britské ostrovy dostala nejen tradice kontinentální církve, ale i nové architektonické styly. 
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anglosaského křesťanského společenství. 321 Irové totiž hráli velmi důležitou roli při 

christianizaci Northumbrie, ze které Beda pocházel, a možná i z toho důvodu k nim 

v Církevních dějinách přistupuje pozitivně a považuje je za vzdělané a velmi nábožensky 

založené. Zároveň však velmi často upozorňuje i na chyby, kterých se dopouštěli a v podstatě 

pak dává najevo, že to byla právě anglosaská církev, která Iry „dostala z nesprávné nauky“. 

I když zástupcům římského ritu jistě musely vadit rozdílnosti v irských církevních 

praktikách, ve skutečnosti to nemuselo být jediným důvodem pro konání shromáždění  

ve Whitby, neboť tato synoda nebyla svolána církevními představiteli nýbrž northumbrijským 

králem, a za celým shromážděním nemusela stát tedy jen otázka z církevní oblasti,  

ale i politické důvody. Syn krále Oswyho Alhfrith, jenž byl králem Deiry, se již před synodou 

přiklonil k římskému ritu, avšak jeho království bylo stále podřízeno králi Northumbrie,  

a zavedení římských zvyklostí na celém jeho území si tak nemohl dovolit. 322  Vítězstvím 

římského ritu na synodě ve Whitby tedy Alhfrith svému království zajistil jistou nezávislost 

v církevní oblasti a sám se mohl nově více orientovat na kontinent, kde mohl hledat novou 

politickou podporu pro své separatistické tendence. V té době bylo totiž nástupnictví 

v anglosaských královstvích stále velmi nejasné a v podstatě se k moci vždy dostal ten 

nejsilnější jedinec.323 Sám Oswy pak v případě slavení Velikonoc nemusel rozhodnout pouze 

na základě svého přesvědčení, kterého měl nabýt po vyslechnutí mluvčích obou stran,  

ale i podle toho, že nechtěl, aby byl papežem a celou kontinentální církví označován za heretika, 

neboť by to mohlo poškodit jeho postavení jako krále. Za jeho rozhodnutím tak mohly stát  

i politické motivy, a nikoliv jen ty duchovní. Hlavním důvodem, který se skrýval za svoláním 

této synody, tak nemusela být pouze otázka Velikonoc a dalších irských odlišností, ale právě  

i politické okolnosti. Vyhrocenost tohoto konfliktu v církevní rovině pak mohla být později 

v pramenech nadsazována. 

Ve spojitosti s Velikonocemi mohla zástupcům římské misie na Irech vadit ještě jedna 

poměrně zásadní věc. V Bedově díle se dochoval dopis z roku 640 od papeže Jana IV.,  

ve kterém jsou Irové napomínáni kvůli špatnému slavení Velikonoc a následně je i varuje,  

aby si dávali pozor na pelagiánskou herezi, která v Irsku údajně opět získala na síle.324 Dále  

je sice vysvětleno, že se podle všeho objevila teprve nedávno a nejsou z ní obviňováni všichni 

 
321 MCCANN, S., s. 21. 
322 ABELS, Richard, The Council of Whitby. A Study in Early Anglo-Saxon Politics, in: Journal of British Studies, 

roč. 23, č. 1, 1983, s. 8. 
323 Tamtéž, s. 6. 
324 Beda, II, 19. 
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Irové, ale i tak se mohlo jednat o poměrně závažný problém. Pelagianismus byl naukový systém 

nesoucí název podle svého zakladatele Pelagia, britského mnicha žijícího na přelomu  

4. a 5. století. Pelagiovo učení chápe svobodu člověka jako jasně danou skutečnost a popírá 

podstatu dědičného hříchu, ale i Kristovu milost skrze vykoupení. 325  Pelagianismus tedy 

naprosto odmítá oficiální nauku církve, a proto byl na několika synodách na počátku 5. století 

odsouzen a nazván heretickým bludem. I z toho důvodu se mohlo jednat tedy o zásadní obvinění 

irské církve. V dopise je dále uvedeno, že do Říma údajně dorazil jiný dopis od Irů, jehož obsah 

byl shledán naprosto nesprávným, neboť v něm Irové údajně oznamovali, že se chystají slavit 

Velikonoce v ten samý den, co židé, a tedy odlišně než pevninská církev.326 Možná právě z toho 

důvodu byli nabádáni, aby se nedopouštěli pelagiánské hereze, protože tím, že velikonoční 

svátky začali slavit jinak, v podstatě popírali účinnost vykoupení člověka skrze Ježíše Krista.327 

Byl to totiž právě Pelagius, kdo tvrdil, že člověk může dosáhnout spásy skrze vlastní úsilí. 

Zmínky o irském pelagianismu v pramenech vyvolaly značný zájem u historiků, neboť došlo 

k podezření, že by se na Britských ostrovech mohla formovat jedinečná nauka vycházející 

z pelagiánského učení, avšak vlivem nedostatečné pramenné základny, jež by se tomuto 

problému věnovala, nakonec nebylo dosaženo žádných závěrů.328 

Ačkoliv byly světy iroskotské a římské misie rozdílné, a jejich církevní organizace 

podléhala mnoha odlišnostem, stále mezi nimi docházelo ke kulturní, obchodní a intelektuální 

výměně a navzájem se ovlivňovaly v mnoha oblastech. I poté, co se Irové podřídili nařízení 

přijatém na synodě ve Whitby, byli navíc nadále uznáváni pro svou hlubokou askezi a znalost 

základních děl vzdělanosti. Dále se zasloužili i o celkové zlepšení kvality vzdělání nejen  

na Britských ostrovech, ale i na kontinentu, zejména pak ve Franské říši, a také výrazně přispěli 

k vytváření nové praxe pokání. O tom, že si obě misie začaly postupně konkurovat, nemůže být 

pochyb, avšak jejich vztahy nemusely být nakonec tak vyhrocené a konfliktní, jak jsou mnohdy 

v pramenech a některých monografiích zobrazovány. 

4. 1. Misie a světská moc 

V následující podkapitole se pokusím o analýzu vztahů iroskotské a římské misie se světskou 

mocí. Pozornost bude zaměřena zejména na iroskotskou misii a její vzájemné vztahy s irskými 

královstvími, gaelským královstvím Dál Riata a anglosaským královstvím Northumbrie. 

 
325 KADLEC, J., I, s. 158. 
326 Nikájský koncil konaný v roce 325 zakázal slavení Velikonoc společně s židy. 
327 Ó CRÓINÍN, Dáibhí, New Heresy for Old. Pelagianism in Ireland and the Papal Letter of 640, in: Speculum, 

roč. 60, č. 3, 1985, s. 507. 
328 MÁRKUS, Gilbert, Pelagianism and the Common Celtic Church, in: Innes Review, roč. 56, 2005, s. 165. 
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V případě římské misie totiž existovaly poměrně silné vazby na království Kent a také  

na Franskou říši a z toho důvodu bych tak chtěla dojít k závěru, zda takto úzké spojení  

se světskou mocí měla i iroskotská misie. 

V období raného středověku hrála konverze v rámci vývoje království velmi důležitou 

roli, a velký vliv tak měla právě i na světskou moc. Přijetí křesťanství znamenalo úzké vazby 

s římskou církví, která pak tomuto království poskytovala jistou legitimitu.329 Ačkoliv nejsou 

vyloučeny ani konverze jednotlivců, které k tomu mohlo vést jejich vlastní přesvědčení, 

nejčastěji docházelo ke christianizaci právě z politických a ekonomických důvodů,  

a to především „shora dolů“. Iniciátorem tak byl nejčastěji někdo vysoce postavený, většinou 

panovník, který z toho mohl mít značné výhody. 330  Výběr země, odkud panovník a jeho 

království přijmou křest, pak byl výrazně ovlivněn i geopolitickými souvislostmi. 

Christianizace mohla být mírumilovným i velmi násilným procesem a zásadní roli při ní hrály 

misionářské aktivity prováděné mnichy, kteří však ve svém úsilí museli často spolupracovat  

se světskou mocí, jež jim mohla zajistit potřebnou ochranu.331 

Římská misie měla od samotného počátku velmi úzké vazby na světskou moc, a to jak 

na kontinentu, tak i na britském ostrově, kde byla velmi kladně uvítána zástupci světské moci 

kentského království. Za jejím vysláním se mohl skrývat jak plán na christianizaci a vytvoření 

církevní organizace papeže Řehoře Velikého, tak i politické cíle kentského krále Ethelberta, 

který mohl sám vznést podnět na vyslání křesťanské misie do svého království, čímž se mohl 

snažit navázat bližší kontakty s kontinentálním prostředím. Ostatně i jeho manželka nebyla 

anglosaského původu, ale pocházela z Franské říše, a jejich sňatek tak mohl být už náznakem 

toho, že se Ethelbert rozhodl pro konverzi už v té době. Politické motivy Ethelberta se projevily 

i v tom, že po svém příchodu byla misie ihned kladně přijata a bylo ji darováno území,  

kde by se mohla usídlit, a to ještě před samotnou konverzí kentského krále. Z toho důvodu došli 

historici k závěru, že svou konverzi mohl plánovat ještě před samotným vysláním misie. 

Ethelbertovo přijmutí křesťanství se stalo zásadním okamžikem pro církevní dějiny Británie. 

Podobně jako v ostatních pohanských společnostech se i mezi Anglosasy totiž veškeré rituální 

kroky panovníka automaticky přenášely i na vrstvy pod ním, proto byl tento první křest krále 

tak důležitý.332 

 
329 BERENDOVÁ, N. (ed.), s. 21. 
330 Tamtéž, s. 27. 
331 FLETCHER, R., s. 11–12. 
332  HIGHAM, Nick J., The Convert Kings. Power and Religious Affiliation in Early Anglo-Saxon England, 

Manchester 1997, s. 53. 
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Úspěchy římské misie pak byly bezpochyby spojené i s propojením Kentu s Franskou 

říší prostřednictvím Ethelbertovy manželky Berty a také skrze osobnost Řehoře Velikého, který 

se snažil na franském území podporovat církevní reformy. Značný vliv na christianizaci Kentu 

pak měly i vzájemné soupeřivé vztahy v rámci Franské říše, která v té době byla rozdělena  

na několik částí. Berta byla dcerou krále Chariberta I., který vládl v Neustrii a její provdání  

za kentského krále tak Kent blíže přiblížilo právě ke království jejího otce, avšak  

na christianizaci britského území měla zájem i nobilita z království Austrasie, která si přála  

do Británie prosadit své duchovní představitele, neboť se tím pojilo i rozšíření jejich moci  

a prestiže na úkor konkurenčních království.333 Tím, že byla misie vyslána z Říma, a nikoliv 

tedy například z Galie, 334 pak Řehoř Franské říši dal v podstatě najevo svou nadřazenost 

v náboženské oblasti a také to, že Anglové spadají pod jeho jurisdikci. 

Osobnost Řehoře byla pro římskou misii velmi zásadní, neboť jí díky svým vynikajícím 

schopnostem dokázal připravit podporu nejen od franské církevní, ale i světské moci. Světské 

záležitosti pak i nadále zasahovaly do postupů římské misie při christianizaci Británie, neboť 

zejména prostřednictvím příbuzenského propojení mohlo být misií christianizováno i další 

anglosaské království Northumbrie.335 Na kentském dvoře pak křest přijal i král Východní 

Anglie Raedwald, jehož rozhodnutí bylo zřejmě také ovlivněno politickými okolnostmi,  

a protože k přijetí víry došlo na dvoře krále Ethelberta, lze předpokládat, že velký vliv  

na to měl právě i on.336 V prostředí Východní Anglie však křesťanství nebylo přijato hned  

a sám Raedwald nadále pokračoval v praktikování pohanského kultu. Novou víru pak znovu 

přijal až jeho syn Eorpwold, a to především zásluhou northumbrijského krále Edwina.337 Díky 

římské misii a spolupráci kentského krále byl pak roku 604 pokřtěn i král Saeberht, jenž vládl 

v království Essex.338 

Propojení církevní a světské moci na britském území, zejména pak v kentském 

království, a uznání, jež se nové církevní organizaci dostalo, dokazuje i Ethelbertem vydaný 

zákoník vypracovaný podle římských vzorů, kde se jako první věnuje právě církevním 

 
333 HIGHAM, N. J., s. 80. 
334 V jejím případě by to dávalo větší smysl, neboť byla mnohem blíže území Britských ostrovů a mohli se tam 

nacházet i lidé ovládající jazyk Anglosasů. 
335 Northumbrijský král Edwin si vzal za manželku sestru kentského krále Ethelberta, které slíbil, že uzná její 

křesťanskou víru a nebude vůči ní nijak vystupovat. Následně pak podle Bedy Edwin obdržel list od papeže 

Bonifáce, ve kterém se jej snažil přemluvit k přestupu ke křesťanství, k čemuž nakonec opravdu došlo. 

HIGHAM, N. J., s. 102. 
337 Beda, II, 15. 
338 ASK, s. 15. 
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záležitostem a až následně těm světským.339 V tomto zákoníku jsou jasně vymezeny různé 

tresty za provinění a například i obnosy peněz, jež musí zaplatit ten, kdo se dopustil krádeži  

na majetku biskupa nebo kněze.340 Již jsem se zmiňovala, že po Ethelbertově smrti v Británii 

následovalo neklidné období formované pohanskou reakcí vůči novému náboženskému 

vyznání. Během této krize se vztahy mezi misií a králem na krátkou dobu zpřetrhaly, jakmile 

však byla krize zažehnána, začala církev na britském území opět se světskou mocí 

spolupracovat. 

I v rodícím se irském křesťanství měla světská moc od počátku značný vliv na církevní 

záležitosti. Protože na ostrově chyběla velká města, jež by mohla být centry správy, jejich roli 

převzaly kláštery, na které pak dohlíželi vládci tamějších drobných i větších království 

(túathů).341 Pro každý z irských kmenů kláštery představovaly centrum veškerého duchovního 

života na daném území a jejich důraz na askezi a praxi pokání ovlivňoval každodenní život 

irských obyvatel. Sami panovníci pak byli ti, kdo se zejména v 6. století zasloužili o zakládání 

nových klášterů, jejichž pole působnosti bylo často stejné jako hranice daného túathu. Půda 

byla klášterům většinou darována právě panovníkem nebo jiným zástupcem vládnoucího rodu, 

který pak dále dohlížel na jejich fungování a mohl zasáhnout i do vnitřních záležitostí.342 Opaty 

klášterů pak byli většinou voleni lidé, jež přímo pocházeli ze zakládajícího rodu, což vzájemné 

vztahy ještě více posilovalo. Mezi klášterem a jeho světským zakladatelem byl nadále udržován 

velmi úzký vztah stejně jako mezi kláštery samotnými.343 Jednotlivé túathy však mezi sebou 

často soupeřily o moc nebo půdu a docházelo k mnoha sporům, jež mohly být řešeny i vojensky, 

a do kterých pak byly vtaženy právě i kláštery. 344  Jak jsem již zmiňovala v komparační 

podkapitole o církevní organizaci, zapojení do bojů mezi světskou mocí se od klášterů přímo 

vyžadovalo až do počátku 9. století. 345 Irské kláštery tedy nebyly vůbec uzavřeny vnějšímu 

světu, jak by se mohlo zdát, a i nadále musely řešit mnohé světské záležitosti.346 

Podobnou strukturu spolupráce misie a světské moci pak mimo Irsko přenesl Kolumbán 

starší, který se usadil v západním Skotsku, na území gaelského království Dál Riata, jehož 

 
339 Beda, II, 5. 
340 Ethelbertův zákoník, in: OLIVER, Lisi, The Beginnings of English Law, Toronto 2002, s. 69–70. 
341 ŘÍČAN, R. – MOLNÁR, A., s. 28. 
342 LAWRENCE, H., s. 50. 
343 Velmi úzké vazby mezi sebou udržovaly pak zejména ty kláštery, jež měly stejného zakladatele, jako například 

Derry, Durrow a Iona, které byly založeny Kolumbánem starším. MOODY, T. W. – MARTIN, F. X. a kol., s. 46. 
344 FITZPATRICK, L., s. 17. 
345 Ulster, s. 289. 
346 Možná i z toho důvodu se pak někteří mniši rozhodli odejít z mnišského společenství do odlehlých oblastí,  

což jim nebylo zakazováno, neboť v irských klášterech byla uznávána svoboda pohybu. 
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historie byla velmi silně ovlivněna irskými královstvími. Kolumbánovi bylo darováno území 

králem Conallem, který podporoval i jeho následné misijní kroky.347  Důvody, které stály  

za podporou od krále Conalla, nejsou dodnes zcela známy, obě strany však podle všeho musely 

mít stále na paměti, že Kolumbán pocházel z rodu, který zejména na území Irska výrazně 

konkuroval rodu tohoto gaelského království. Kolumbán byl však poměrně úspěšný  

ve formování dobrých vztahů s panovníky a poté, co zemřel král Conall, se na jeho radu stal 

králem Aedan mac Gabráin.348  Díky rozšířené klášterní síti, kterou Kolumbán vybudoval,  

tak mohlo docházet k další christianizaci na území Piktů, Walesu a ostrově Man.349 Zároveň 

však Kolumbán udržoval vztahy i s vládci Piktů, mezi kterými bylo díky němu rozšířeno 

křesťanství, a i s irskými královstvími, kde byl podle všeho stále velmi vážený a působil i jako 

mediátor v jednání mezi několika stranami, což se projevilo na setkání v Druim Cett, kterého 

se kromě Kolumbána zúčastnil jak irský velekrál, tak i král Dál Riaty Aedan.350 Shromáždění 

se s největší pravděpodobností konalo především kvůli irským básníkům (filid),351  kterým 

hrozilo vyhnání z Irska, neboť Irům vadil jejich velký počet a přehnané nároky. I díky zásahu 

Kolumbána však filid mohli v Irsku zůstat, avšak jejich počet i moc byly značně omezeny.352 

Vliv iroskotské misie se v následujícím období přenesl i do království Northumbrie, 

neboť během vlády krále Oswalda došlo k přijmutí křesťanství právě od iroskotských mnichů, 

a to ačkoliv se jeho předchůdce Edwin rozhodl přijmout křesťanství od římské misie.353 Oswald 

byl synem krále Ethelfrida, kterého Edwin zabil a zmocnil se jeho trůnu, a Oswald tak společně 

se svým bratrem musel utéci ze země a uchýlil se do iónského kláštera. Po Edwinově smrti  

se však Oswaldovi podařilo zmocnit se northumbrijského trůnu a vzhledem k době, kterou 

strávil na Ioně, měl zřejmě mnohem blíže k irskému křesťanství a proto požádal, aby mu byl 

z Iony poslán misionář, jenž by se postaral o christianizaci a vybudování církevní organizace 

v jeho království.354 Tímto misionářem byl již zmíněný Aidan a mezi ním a králem Oswaldem 

docházelo k mnohé spolupráci. Král duchovním představitelům daroval mnohé pozemky  

na výstavbu církevních staveb a Irové na oplátku účinně šířili novou náboženskou víru. Oswald 

však během své vlády musel řešit spory se sousední znepřátelenou Mercií, na kterou se roku 

 
347 Ulster, s. 65. Adomnán, I, 49. 
348 Adomnán, III, 5. 
349 KEARNEY, Hugh, The British Isles. A History of Four Nations, Cambridge 2012, s. 43. 
350 Ulster, s. 65. 
351 Velmi vážená vrstva básníků a učenců, kteří měli i obrovské znalosti týkající se vládnoucích irských rodů. 
352 BANNERMAN, John, Studies in the History of Dalriada, Edinburgh 1974, s. 160. 
353 ASK, s. 17. 
354  ADAMS, Max, The King in the North. The Life and Times of Oswald of Northumbria, London 2013,  

s. 183–184. 
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642 nakonec rozhodl zaútočit a podmanit si toto území silou, což se mu stalo osudným, neboť 

byl v boji zabit.355 Na trůn tak nastoupil jeho bratr Oswy, kterému se pak s konečnou platností 

podařilo porazit krále Mercie, do jehož království se tak nově mohlo šířit křesťanství.356 Král 

Oswy, stejně jako jeho bratr Oswald, podporoval irské mnichy v jejich christianizační činnosti. 

Nakonec to byl ale právě on, kdo napomohl tomu, aby se irské křesťanství podřídilo římským 

zvyklostem, k čemuž došlo na synodě ve Whitby. I když byl tedy vliv irského křesťanství 

potlačen, Iona i nadále zřejmě udržovala vztahy s northumbrijským královstvím, a to i přestože 

král Oswy začal blíže spolupracovat s kentským královstvím a tamějším králem Ecgberhtem.357 

K propojení irské klášterní sítě, vybudované Kolumbánem starším, se světskou mocí 

irských království i Dál Riaty docházelo ještě velmi dlouho po Kolumbánově smrti. 

Významnou osobností ve vývoji irské církevní správy se stal sedmý opat kláštera Iona 

Adomnán, autor Života svatého Kolumbána staršího. V roce 697 se v irském hrabství Offaly 

konala synoda církevních i světských zástupců Irska, Dál Riaty i Piktů, na kterém Adomnán 

vyhlásil tzv. Cáin Adomnáin, známý též jako Lex Innocentium.358  Tento zákon zakazoval 

bezdůvodné zabíjení nevinných lidí, kteří se přímo nezúčastnili vojenských sporů, zejména pak 

žen, dětí a kleriků, a dále stanovoval tresty, jaké měly být určeny člověku, který se takového 

činu dopustil.359 Cáin Adomnáin jasně ukazuje to, jak byla irská církev schopná prosazovat 

svou pozici a autoritu vůči světské moci, kterou se snažila i usměrňovat a reformovat.  

Na příkladu této synody je pak dobře pozorovatelné to, jak bylo území, na kterém působili 

iroskotští mniši, vzájemně propojeno. Adomnán navíc udržoval i vztahy s královstvím 

Northumbrie, zejména s králem Alhfrithem, neboť i on sám podporoval přijmutí římských 

zvyklostí, jež pak následně prosazoval i při své návštěvě Irska.360 

Závěrem je nutné dodat, že značné ochrany od světské moci se dostalo i iroskotským 

mnichům na pevnině, což ale budilo nelibost u některých obyvatel Franské říše, kteří byli 

Franky násilně podmaněni. Když na pevninu dorazil Kolumbán mladší se svými společníky, 

obrátil se na dvůr krále Burgundska a žádal zde o vzájemnou spolupráci.361 Na svou stranu  

 
355 ASK, s. 19. 
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se mu podařilo získat významné zástupce merovejského dvora a díky tomu se k němu přidala  

i spousta nových členů. I na pevnině tedy byly irské kláštery zakládány s podporou králů nebo 

nobility, kteří nad nimi mohli nadále vykonávat svůj dozor a udělit jim specifická práva  

nebo imunitu.362 Irové na kontinentu prosazovali důsledné dodržování všech náboženských 

praktik a mnohokrát pak i upozorňovali na nemravné činy, kterých se někteří laici dopouštěli. 

Ne vždy však byly jejich rady přijaty pozitivně, jako v případě Kolumbána mladšího, který  

si dovolil upozornit na špatné chování na dvoře franského krále Theudericha II., díky čemuž  

si znepřátelil královu babičku Brunhildu363 a i samotného Theudericha a byl vyhoštěn z území 

Franské říše. Kolumbán se však nevrátil do Irska, ale vydal se do Itálie, kde ho přijal 

langobardský král Agilulf, jenž mu poskytl i území v Bobbiu, kde byl následně založen 

věhlasný klášter.364 

Spolupráce církevní a světské moci byla klíčová pro celkové každodenní fungování 

společnosti. Vládce duchovní moci garantoval jisté výhody a ochranu a církev se pak na oplátku 

starala o veškeré náboženské záležitosti. Vlivem církevního působení pak panovníci vydávali 

nové zákony anebo jejich iniciátory byli přímo církevní představitelé jako například zmíněný 

Adomnán z Iony. Duchovní zástupci pak byli světskou mocí i velmi ctěni a v mnoha případech 

mohli vystupovat jako mediátoři sporů mezi několika stranami. Z informací, jež se nám 

dochovaly v pramenech, a z výše nastíněných skutečností jasně vyplývá, že i v případě 

iroskotské misie můžeme hovořit o úzkém propojení vztahů se světskou mocí, se kterou irští 

mniši spolupracovali a díky tomu došlo k mnohem hladšímu pokračování jejich 

christianizačních snah a budování účinné církevní správy. Moc světského panovníka je však 

vždy ovlivněna politickými okolnostmi, jež mají velký vliv na jeho rozhodování, které  

však nemusí být vždy nutně pozitivní pro záležitosti církve, jejíž vývoj pak může být těmito 

faktory ovlivněn. 

  

 
362 LAWRENCE, H., s. 51–52. 
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Závěr 

V této práci jsem se zabývala fenoménem christianizace Britských ostrovů a pozornost byla 

směřována zejména na vývoj irské církve a šíření irského křesťanství iroskotskou misií, a dále 

pak na christianizační postupy římské misie a na budování britské církve v anglosaských 

královstvích. Díky tomu, že Irsko nebylo nikdy kolonizováno Římskou říší, se křesťanství  

na jeho území dostalo až mnohem později, než jak tomu bylo v případě Británie. Kvůli 

odlišnému správnímu uspořádání irského ostrova, a i jeho odlehlosti a dalším odlišnostem,  

se v irském prostředí vytvořila specifická forma křesťanství a církevní správy, které se pak 

s postupující christianizací Britských ostrovů střetly se světem kontinentální církve 

představovaným římskou misií. I přes různosti irského křesťanství a rozdílné náboženské 

praktiky však byli irští mniši velmi dlouho kontinentálními i britskými duchovními uznáváni  

a po odchodu některých z nich na evropskou pevninu se zasloužili i o rozšíření křesťanství  

na tamějším území, založení mnoha nových klášterů mimo území Britských ostrovů nebo  

o rozšíření literárních děl, které na kontinentu byly již skoro zapomenuty. Iroskotští mniši pak 

dokonce obohatili i každodenní církevní praxi kontinentální církve, neboť díky nim došlo 

například k prosazení osobní zpovědi. Od druhé poloviny 7. století však bylo irské křesťanství 

a mnišství nahrazováno formou prosazovanou kontinentální církví a postupně pak došlo 

k zániku jeho jedinečností. 

Cílem této práce byla především komparace aspektů mnišství, církevní organizace  

a liturgické praxe iroskotské a římské misie, díky čemuž jsem došla k určení role, kterou 

iroskotští misionáři sehráli při christianizaci Britských ostrovů, a dále také ke stanovení 

jedinečností a specifičností irského křesťanství. Kvůli uvedení do problematiky a nastínění 

základních momentů dějin obou misií byla v prvních dvou kapitolách pozornost věnována  

i vývoji, který předcházel působení iroskotské a římské misie. Z toho důvodu jsem se tedy 

věnovala i politickému a správnímu uspořádání Irska před a po rozšíření křesťanství a období 

příchodů anglosaských kmenů na území Británie i jejich náboženskému vyznání. Doplňkovým 

cílem této práce byla analýza vztahů iroskotské a římské misie se světskou mocí, které 

předcházelo i zmapování vzájemného střetávání obou misií a stanovení vztahů, jež mezi nimi 

panovaly. Důležité bylo v tomto případě zmínit i synodu ve Whitby, která byla mezníkem  

ve vývoji obou forem křesťanství na území Britských ostrovů. 

V první podkapitole komparační kapitoly jsem se zaměřila na formu mnišství u obou 

misií, kterou jsem zvolila jako první, neboť to byli právě mniši, kdo se misií účastnili, a kteří 
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se zasloužili o šíření christianizace. Komparace prokázala to, jak se Irové výrazně odlišovali  

od mnichů, kteří přišli z kontinentu v rámci římské misie, a to jak v případě jejich chování,  

tak i například v tom, jak vypadali. Irští mniši dávali mnohem větší důraz na přísné dodržování 

veškerých pravidel a tvrdé askeze a také nosili odlišnou tonzuru. Časté u nich bylo putování  

ve jménu Krista, které je zavedlo i do nehostinných oblastí, kde se následně usídlili, což jim 

bylo povoleno, neboť irské kláštery vyznávaly svobodu pohybu. Rozbor pramenů však rovněž 

prokázal, že ne všichni irští mniši byli tak horliví asketové a mnoho z nich se muselo věnovat  

i každodenním světským věcem, jež byly spojené s chodem kláštera, neboť kláštery na irském 

území byly velmi úzce propojeny se světskou mocí, se kterou musely neustále komunikovat. 

Odlišnosti obou forem mnišství jsem pak dále prokázala na srovnání dvou řeholí. Jednalo  

se o Řeholi svatého Benedikta, kterou v pozdějším období rozšiřovali právě anglosaští mniši,  

a Řeholi svatého Kolumbána mladšího, podle které se řídily irské kláštery na kontinentu. 

Kolumbánova řehole dává mnohem větší důraz na askezi a stanovení trestů za prohřešky,  

ale oproti benediktinské řeholi se mnohem méně věnuje například organizačním záležitostem 

nebo klášterní hierarchii, a to z toho důvodu, že pro irské mnichy bylo totiž mnohem důležitější 

následování daných pravidel, pomocí kterých se budou moci přiblížit k Bohu. Benediktova 

řehole nám tedy na rozdíl té od Kolumbána poskytuje mnohem větší vhled do toho, jak mohla 

mnišská komunita v klášteře vypadat a fungovat. 

Ve druhé podkapitole jsem se věnovala komparaci církevní organizace a struktur 

budovaných zástupci obou misií. Hlavními centry církevní správy se v Irsku místo biskupství 

staly kláštery, které vedli opati, avšak na základě pramenů jsem došla k závěru, že ne všechna 

biskupství v Irsku zanikla a některá z nich i nadále fungovala. Vznik této jedinečné správy, 

která se vlivem irských misionářů přenesla i mimo irské území, byl s největší pravděpodobností 

zapříčiněn tím, že v Irsku nikdy nedošlo k římské kolonizaci, která by na jeho území vytvořila 

větší sídelní centra, v nichž by po vzoru římské organizační struktury následně mohly fungovat 

přirozené okrsky biskupské správy. V případě římské misie byla organizace jí založené církve 

ovlivněna zejména vzory kontinentální církve a velký vliv na její podobu měl papež Řehoř I. 

Veliký, který misii do Británie vyslal nejen z toho důvodu, aby christianizovala tamější 

obyvatelstvo, ale i kvůli tomu, aby došlo k rozšíření papežského vlivu na další území, 

respektive k upevnění závislosti ostrovního křesťanství na římském centru. Na základě analýzy 

pramenů jsem pak stanovila, že budování britské církve zástupci římské misie bylo výrazně 

ovlivněno křesťanskou minulostí římské provincie Británie a z toho důvodu byly obnovovány 

i staré kostely z doby římské správy. O rozšíření křesťanství v Irsku se zasloužil zejména svatý 
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Patrik, který podle všeho chtěl vybudovat církevní organizaci na základě vzorů kontinentální 

církve, stejně jak později činili římští mniši, avšak kvůli odlišnému irskému prostředí k tomu 

nakonec nedošlo. 

V poslední třetí podkapitole jsem komparovala liturgickou praxi a další zvyklosti irské 

a britské církve. Mezi liturgiemi obou církví totiž existovaly mnohé odlišnosti, kdy některé  

z nich však nevzbuzovaly tak velké neshody, jak by se mohlo na první pohled zdát, neboť 

rozmanitost v liturgické oblasti byla vždy do jisté míry tolerována. Díky analýze několika 

pramenů, kterým byl například Antifonář z Bangoru, Misál ze Stowe nebo Kniha z Kells jsem 

prokázala to, jak se irské křesťanství podobalo východní formě a také to, jak se po velmi 

dlouhou dobu udržovaly staré prvky, mnohdy pocházející z dob pohanské minulosti. Dalo  

by se tedy říci, že stejně jako v případě kontinentálních liturgií, se i v irské formě liturgie 

odrážela regionální identita obyvatel Irska. V rámci komparace jsem ale došla i k závěru,  

že ačkoliv irská liturgie oproti té britské vykazovala mnohé rozdílné znaky, stále jí byla  

i v mnoha ohledech velmi podobná, což lze prokázat například na případě umění a bohatého 

zdobení liturgických děl, pro které se ustálil název „ostrovní umění“ („insular art“), ve kterém 

se propojují irské i anglosaské motivy. Dále lze tyto podobnosti ukázat i na stylu používaného 

jazyka v liturgii, kterým se stala tzv. hisperic latin, jež vznikla původně v Irsku a následně byla 

rozšířená a používaná i na území Británie. 

Nejvýraznější rozdílností mezi irským a římským ritem bylo bezpochyby odlišné 

slavení Velikonoc, díky čemuž museli Irové čelit obviněním z jejich nesprávné nauky, i když 

jinak následovali pravou víru a v jejich náboženských praktikách se nedopouštěli žádných 

zásadních chyb. V první části poslední kapitoly jsem se tak zaměřila na analýzu vzájemných 

vztahů misií a problematiku spojenou s velikonočním slavením, kdy jsem došla k závěru,  

že za svoláním synody ve Whitby, jež měla vyřešit rozdílný výpočet data Velikonoc, nemusely 

stát jen náboženské důvody, ale i politické okolnosti, neboť synoda nebyla svolána církevními 

zástupci ale northumbrijským králem, který nakonec rozhodl i o jejím výsledku. Ačkoliv 

v případě Velikonoc mohlo zástupcům kontinentálních zvyklostí vadit i to, že odlišným 

slavením mohli Irové defacto zpochybňovat spásu člověka skrze obětování Ježíše Krista, 

kterého se dopouštěl i odsouzený pelagianismus. V důsledku nedostatečné pramenné základny 

však nebylo možné určit, do jaké míry mohlo být toto obvinění zásadní a jak mohlo ovlivnit 

rozhodnutí synody ve Whitby. Přestože se v následujícím období irský ritus v mnoha oblastech 

církevního života přizpůsoboval kontinentálním zvyklostem, irská církev byla i nadále schopná 

si uchovat do jisté míry autonomní status. 
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Ve druhé části poslední kapitoly jsem pozornost věnovala analýze vztahů iroskotské  

a římské misie se světskou mocí. V případě římské misie bylo propojení se světskou mocí 

prokázáno již od samotného počátku jejího působení na britském území, za čímž se skrývaly 

politické ambice panovníka anglosaského království Kent Ethelberta, jenž se prostřednictvím 

navázání vztahů s papežem a Franskou říší snažil upevnit svou moc v rámci anglosaských 

království. Analýzou vztahů světské moci s irskou formou křesťanství jsem pak došla k závěru, 

že podobné vztahy od počátku existovaly i v případě iroskotské misie. Irské kláštery nejprve 

navazovaly kontakty s vládnoucími rody, které jim garantovaly ochranu a poskytovaly území 

pro výstavbu klášterů. Podle pramenů však irští panovníci od klášterů od počátku ale 

požadovaly i zapojení do světských záležitostí jednotlivých království i jejich konfliktů a bojů, 

což pro kláštery mohlo znamenat mnohé komplikace. Provázanost se světskou mocí pak 

pokračovala i poté, co se irští mniši usadili na území gaelského království Dál Riata a také když 

začali působit v anglosaském království Northumbrie. Od northumbrijského krále Oswalda, 

který přímo požádal o vyslání irských mnichů do svého království, Irové obdrželi nové 

pozemky a na oplátku pak na území jeho království šířili křesťanství. Z výsledků analýzy lze 

dojít k závěru, že spolupráce církevní a světské moci byla v případě šíření christianizace,  

i v budování církevní organizace na území Britských ostrovů nezbytná. Duchovní zástupci pak 

byli světskou mocí často ctěni a díky tomu mohli vystupovat i jako důležité postavy například 

při vyjednávání mírových podmínek a řešení dalších sporů. Vlivem církevních představitelů 

pak panovníci mohli upravovat zákony, které platily v jejich královstvích, jak učinil například 

kentský král Ethelbert, jenž se ve svém zákoníku jako první věnoval právě církevním 

záležitostem. Za vznikem nových zákonů však mohli stát i sami církevní zástupci, jak jsem 

prokázala v případě zákona Cáin Adomnáin od iónského opata Adomnána. 

V této diplomové práci jsem tedy na základě analýzy vybraných pramenů došla  

ke stanovení odlišností i podobností, které panovaly mezi iroskotskou a římskou misií a jimi 

vybudovanými církvemi, díky čemuž jsem vymezila i roli irských mnichů při šíření 

christianizace na území Britských ostrovů. Zejména na základě srovnání dvou klíčových řeholí, 

tedy Řehole svatého Benedikta a Řehole svatého Kolumbána mladšího, se mi podařilo určit,  

jak se irští mniši lišili od ostatních mnichů a jak zároveň museli i nadále komunikovat  

a spolupracovat se světskou mocí a řešit mnoho světských záležitostí, čímž jsem prokázala tedy 

to, že ne všichni iroskotští mniši byli tak horliví a potulující se asketové. Toto moje zjištění pak 

mohou potvrdit i nové výzkumy, ke kterým dochází v několika posledních desítkách let,  

na základě kterých jsou přehodnocovány některá fakta o irském křesťanství a formě mnišství 
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nebo církevní organizaci. Díky analýze liturgické praxe jsem také popřela některé staré názory, 

podle kterých se irská liturgie od té pevninské zásadním způsobem lišila. Ačkoliv jsem v irské 

liturgii narazila na značné množství růzností, nakonec jsem došla k závěru, že se jednalo o odraz 

regionální formy irských křesťanů, jež se pak následně promítl do jejich liturgické praxe,  

což nebylo ojedinělé a dělo se tak i na jiných územích. Navzdory tomuto faktu však irská 

liturgie i nadále vykazovala několik společných znaků s kontinentálními formami liturgií,  

a tedy i s tou, jež prosazovala římská misie. Protože je christianizace Britských ostrovů a irské 

křesťanství složitým a komplikovaným fenoménem, nabízí se i mnoho dalších příležitostí pro 

jejich výzkum, na základě kterého by mohly být upraveny i další informace, jež jsou s nimi 

spojené. 
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