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ÚVOD
Jako téma své disertační práce jsem zvolil jednu z nejpozoruhodnějších
osobností u papežské kurie v 11. století, kterou se stal Humbert ze Silvy Candidy pocházející z Moyenmoutier. Známým se stal díky legaci do Byzance
z pověření papeže roku 1053/54 a jako autor Libri tres adversus simoniacos,
díla, které se zabývá příčinami a důsledky simonie.
Dosavadní výsledky vědeckého bádání, které vychází z výzkumu díla
a působení Humberta ze Silvy Candidy, ukazují udivující diskrepanci
v hodnocení Humbertova vlivu na církevní reformu. Dlouhou dobu byl obraz
osobnosti reformátora utvářen pracemi Antona Michela, který metodou srovnání stylu připisoval Humbertovi stále nové anonymní spisy, které byly pro rozvoj reformy určující nebo charakterizovaly stupeň rozvoje reformy. 1 Přestože
se mnohé obsahové závěry setkaly s kritikou, získal si tehdejší doklad Humbertova autorství uznání ve vědeckých kruzích.
Bazíruje na svých výsledcích, stylizoval Michel osobnost Humberta jako
iniciátora církevní reformy, který ji měl vytvářet uvnitř církve a hnát dopředu
jako její exponovaný zástupce. Přes údajně fundamentální Humbertovu roli
v rámci reformní kurie 2 však zůstaly nezodpovězeny mnohé podstatné otázky.
V této práci se pokusím, na základě analýzy primárních pramenů a studia
odborné literatury, odpovědět na dvě základní otázky. Jaká byla Humbertova
role ve vztahu mezi Východem a Západem v 11. století a jakou roli sehrál
v rámci reformy západní, latinské církve. Jedním z pilířů práce tedy bude snaha
stanovit, do jaké míry ovlivnil Humbert svými texty a také jako papežský legát 3

▪ Obr. s. 5: Papež Lev IX. (1049-1054) a Michael Kerullarios, patriarcha z Konstantinopole, miniatura
z řeckého rukopisu, 15. století, národní knihovna, Palermo.
Převzato z: http://www.30giorni.it/te/articolo.asp?id=2914 (11.11.2008)
1
Srov. MICHEL, A. Die Sentenzen des Kardinals Humbert, das erste Rechtsbuch der päpstlichen Reform, Schriften des Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde, sv. 7, Leipzig, 1943
2
„Římská kurie“ představuje administrativní a soudní orgán Svatého stolce, který slouží papeži ke
správě církevních záležitostí.
3
Papežský legát je vyslancem a reprezentantem papeže s církevním či diplomatickým posláním, jenž je
zmocněn, aby v papežově jménu jednal jako jeho osobní reprezentant.
9

vztahy s východní církví a konflikt, který skončil vzájemnou exkomunikací 4
konstantinopolského patriarchy a papežských legátů.
Pokusím se nalézt odpověď na otázku, jakou roli v tomto sporu sehrál
kardinál ze Silvy Candidy jakožto jeden z vyslanců. Na základě korespondence
mezi Římem a Konstantinopolí se pokusím analyzovat průběh věroučných
a disciplinárních sporů v předvečer vzájemné exkomunikace.
Rok 1054 se smutně zapsal do církevních dějin jako rok, ve kterém vypuklo velké schizma 5 mezi východní a západní církví. Zrušení oboustranné exkomunikace po více než 900 letech na konci II. vatikánského koncilu jen potvrzuje, jak hluboko se toto datum vtisklo do paměti církve. Přitom je třeba vnímat, že tato retrospektiva a její široká recepce v církevně a dogmatickohistorických standardních pracích koresponduje se signifikantně skromným
ohlasem v časově blízkých historiografiích. O definitivním rozdělení východní
ortodoxie a latinského Západu totiž nenacházíme u současníků žádné stopy.
Tak nechává také ekumenicky významný akt z roku 1965 otevřené otázky: Jak
se mohla oboustranná přecitlivělost a hluboce zakořeněná nedůvěra vystupňovat až k oboustrannému zatracení? 6 Jaký význam mělo vlastně vyřčené odsouzení? A jakou roli při tom sehrála osobnost lotrinského reformátora?
Druhým pilířem disertační práce bude pokus stanovit, nakolik byl Humbert s to vtisknout reformní kurii svoji vlastní podobu. Jeho vliv je možné posoudit vzhledem ke specifickým otázkám, které se stále znovu a znovu objevují
v pracích autorů 2. poloviny 11. století, a tak nám umožňují komparovat Humbertovy texty se spisy dalších autorů. Zaměříme se zejména na otázku papežského primátu, která se stala jednou z vůdčích idejí gregoriánské reformy a také
na to, jakým způsobem bojoval Humbert proti největším nešvarům, které zachvátily tehdejší církev, simonii a laické investituře. 7
4

Exkomunikace (z lat. ex-communicare) - vyobcování z církve nebo vyloučení z církve je jedním
z nejtěžších církevních trestů.
5
Termín „schizma“ pochází z řeckého σχίσμα rozpolcení, trhlina, roztržka, rozkol. Srov. RAHNER, K.,
VORGRIMLER, H. Teologický slovník, s. 300n; SOUČEK, J. B. Řecko-český slovník, s. 252.
6
Ke vztahům mezi západní a východní církví ve 20. stol. obr. 21, in: Obrazová příloha, s. 213.
7
„Simonie“ – koupě, prodej duchovního úřadu. „Investitura“ (z lat. Investicio - oblékat roucho) dosazování církevních hodnostářů do úřadu. Boj o investituru byl spor mezi církevní a světskou mocí, konkrétně papežem a císařem Svaté říše římské o vliv na jmenování církevních hodnostářů, který probíhal
na přelomu 11. a 12. století.
10

Dalším aspektem, který nelze opominout, je postavení panovníka v církvi.
Při hledání odpovědí na tyto otázky budeme vycházet zejména ze třetí knihy
spisu Libri tres adversus simoniacos, protože zde se Humbert pustil do boje
proti laické investituře a krále zahrnul mezi obyčejné laiky. V rámci desakralizace světské moci neváhal zajít až tak daleko, že vyzval laiky, aby kontrolovali
panovníky v jejich konání a nepřijímali je nekriticky. Proto se budou nutně naše
otázky ptát také po míře, ve které mění Humbertovy spisy dosavadní vztah mezi královstvím (regnum) a kněžstvím (sacerdotium).
Někdy je obtížné, ba dokonce nemožné, říct, kdo je duchovním otcem té
či oné myšlenky, jestliže panovala v dané otázce u papežské kurie shoda. Jiná
situace nastává v okamžiku, kdy se jednotliví zástupci kurie nemohou shodnout
na společném postupu. Pak můžeme sledovat zajímavou polemiku uvnitř církve, ve které se rodí reformní duch doby a úsilí o nápravu morálních poměrů
v církvi a celé společnosti a v souvislosti s tím snaha o návrat k vita apostolica.
Z uvedeného vyplývá, že výzkum zaměřený izolovaně na osobnost Humberta
ze Silvy Candidy není možný a že je třeba toto bádání zasadit do širšího kontextu.
Analýza Humbertova díla by měla podávat informace o osobnosti, myšlení a působení jednoho z nejznámějších teoretiků reformní kurie v 11. století. Na
základě takové analýzy bude také možné vyvodit závěry o Humbertově osobnosti, myšlenkových strukturách, ve kterých uvažoval, a o idejích, které se snažil jakožto vlivná osobnost v církevně-politických kruzích realizovat. Dalším
úkolem bude srovnání jeho role v reformním okruhu s dalšími protagonisty tohoto směru, zejména s Petrem Damianem a také posouzení vlivu, jaký měly
jeho spisy na hlavního představitele reformy Řehoře VII.
Problematice reformy církve v období vrcholného středověku se dlouhodobě věnuji při studiu na Ústavu světových dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a při studiu a pedagogické činnosti na Katolické teologické
fakultě UK. Na tuto problematiku jsem se soustředil také při ročním studijním
pobytu na Eberhard Karls Universität Tübingen v akademickém roce 2002/03
a při několika krátkodobých badatelských pobytech na Pontificia Università

11

Gregoriana v Římě, kde jsem měl přístup k primárním pramenům a zahraniční
odborné literatuře.
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1. SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ
Již Erich Caspar, nejlepší znalec registru listů Řehoře VII., 8 zjistil, že
v těchto dopisech nelze prokázat ani jeden jediný citát a ani jeden případ použití Humbertem sebraného kanonického citačního aparátu. 9 Po formální stránce
spočívají úvahy o nadhodnocení Humberta na ostrém kontrastu mezi tezemi
třetí knihy spisu Libri tres adversus simoniacos, které jsou ve svých důsledcích
opravdu revoluční, a jejich marginální recepcí dalšími autory. Výbušná třetí
kniha se nachází jen neúplně ve Florentském rukopisu z 11. století, 10 tak jako
částečně v jednom Codexu ze 17. století ze Saint-Germain-des-Prés. 11 Recipovány byly pouze druhá a část třetí knihy, ale bez onoho základního oddílu, který staví pozici pomazaného krále a laika uvnitř církevního ordo na novém základě. 12 Otázkou je, zda byly Libri sestavené Humbertovými současníky nebo
až současným výzkumem.
Studie, které jsou silně spojené s ideologickým konceptem, se snaží vyzvednout Humbertův význam s odůvodněním, že jeho ideje byly diskutovány
u kurie. 13 Přímou linii od reformního mnicha z Moyenmoutier k Řehoři VII.
sleduje C. Carozzi, 14 který věří, že v Dictatus Papae stejně jako v dalších dvou

8

Gregorii VII. Registrum, in: MGH, Epistolae selectae, Caspar, E. (ed.), Berlin: Weidmann, 1955
CASPAR, E. Gregor VII. in seinen Briefen, in: HZ, 130, 1924, s. 30.
10
SCHIEFFER, R. Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots für den deutschen König, Schriften der Monumenta Germaniae Historica, sv. 28, Stuttgart, 1981, s. 43, pozn. 149 s odkazem na zmíněný rukopis, Bibl. Medicea Laurenziana, Plut. XIX cod. 34, s. XI. Posledních devět kapitol třetí knihy
chybí. k dalšímu předávání srov. HOESCH, H. Die kanonischen Quellen im Werk Humberts von Moyenmoutier. Ein Beitrag zur Geschichte der vorgregorianischen Reform (Forschung zur kirchlichen
Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 10) Köln-Wien, 1970, s. 31n.
11
DISCHNER, M. Humbert von Silva Candida: Werk und Wirkung des lothringischen Reformmönches, Neuried: Ars Una, 1996, s. 2.
12
SCHIEFFER, R. Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots für den deutschen König, s. 43,
pozn. 152 odkazuje na Cod. lat. 12310, s. XVII. (Bibl. Nationale, Paris). První kniha a první kapitoly
druhé knihy jsou zachovány v přibližně stejně starém Codexu z Vich: Vich, Arxiu Capitular 46, s. XI;
druhá kniha končí na fol. 61v s „Iesu Christi et qui secundum“, srov. HUMBERT, Libri, II, c. I, s. 139,
ř. 24.
13
TELLENBACH, G. Die westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 12. Jahrhundert (Die Kirche in
ihrer Geschichte 2, Lieferung F 1), Göttingen, 1988, s. 151n.
14
CAROZZI, C. D’Abaldéron de Laon à Humbert de Moyenmoutier: La Désacralisation de la Royauté,
in: La Christianità dei secoli XI e XII in Occidente: Conscienza e struttura di una società, Mailand,
1983, s. 83.
9
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programových dopisech Řehoře VII. biskupovi Hermannovi z Met lze rozpoznat Humbertovy základní teze. 15
Pokus o vyvážené zhodnocení skutečného Humbertova významu se jeví
jako opravdová troufalost. Stojíme před soupisem Humbertových spisů, jejichž
validita je zpochybňována. Anton Michel tento kánon spisů vytváří na základě
srovnání stylu, který staví na své interpretaci jednotlivých textů. Jeho cílem je
rekonstruovat osobní styl autora a tak získat kritéria, podle kterých je možné
určit autorství i dalších textů. Při tom sleduje zejména to, jak sledovaný autor
váže věty, jaké spojky používá, a na základě těchto informací usuzuje o jeho
myšlenkových zvycích. O písemné osobitosti informují adjektiva a adverbia,
slovní zásoba a upřednostňování některých slovních tvarů a verbálního stylu. 16
Zásluhy si tato metoda získala na poli diplomatiky, kde mohou být identifikováni různí autoři pocházející z jedné kanceláře. 17
Tuto metodu použil Anton Michel také pro oblast anonymních literárních
děl. Má-li však být tento postup u písemností a listin úspěšný, pak musí být
přece ještě uchopeny nezávisle na literárním druhu, myšlenkových zvycích
a osobnosti autora. 18
Michel se dopouští při použití této metody jedné zásadní chyby. Srovnání
stylu nepoužívá výlučně k podepření svých tezí, nýbrž na základě této verifikace, kterou považuje za jednoznačnou, zařazuje anonymní texty do svého kánonu Humbertových spisů a dále je používá jako srovnávací materiál pro verifikaci dalších spisů. Touto izolovanou metodou dochází Michel ke značnému počtu
spisů, jejichž autorem je údajně Humbert. Při tomto postupu bude však sotva
zohledněna syntax 19 a rozdíly a odchylky zkoumaných pasáží. 20 Jiný materiál
než srovnávané spisy Michel nepoužil. Margit Dischner se od tohoto postupu
distancuje, protože Michel ukvapeně přisuzoval spisy jednomu autorovi na zá15

DISCHNER, M. Humbert von Silva Candida, s. 2.
HELLMANN, S. Die Vita Heinrici IV. und die kaiserliche Kanzlei. Ausgewählte Abhandlungen zur
Historiographie und Geistesgeschichte des Mittelalters, ed. BEUMANN, H., Weimar, 1961, s. 246nn.
17
SCHMEIDLER, B. Über den Verfasser der Vita Heinrici IV. Imperatoris. Papsttum und Kaisertum,
München, 1926, s. 233.
18
DISCHNER, M. Humbert von Silva Candida, s. 3.
19
HOFFMANN, H. Von Cluny zum Investiturstreit, in: AKG, 45, 1963, s. 204.
20
ROBISON, E. Humberti cardinalis libri tres adversus simoniacos. A critical edition with an introductory Essay and Notes, Princeton, 1971, (Diss.), 1971, s. 46.
16
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kladě identických jazykových jevů, ačkoli přísně vzato získal pouze doklad
o vzniku textu v 11. století. Pravě středověká latina, která využívala relativně
omezenou zásobu výrazů, zprostředkovala pevně ustálené obraty prostřednictvím škol, takže se setřely rozdíly pro srovnání mezi individuálním a obecným
srovnáním jazyka. 21 Svou metodou, která může být užitečná jako pracovní hypotéza, překvapoval Michel odborný svět. Stále přicházel s novými objevy
Humbertových spisů, které však spočívaly, až na několik výjimek, vesměs na
hypotetickém přijetí předcházejících domnělých Humbertových spisů. Čím více
spisů přisoudil Michel Humbertovi, tím větší musel být počet těch, které mohou
být ještě nalezeny. Michelův výzkumný postup zapříčinil to, že výskyt určitých
charakteristik v textu, které lze chápat jako Humbertovy stylistické prostředky,
vedl k tomu, že byly tyto texty ukvapeně připisovány jemu jako autorovi. 22 Jako podpůrnému důkaznímu prostředku srovnávání stylu přísluší určitá výpovědní hodnota, jestliže věcné argumenty dokládají s jistou pravděpodobností
identického autora. Tak může být na základě stylistických poznámek teze podpořena a nebo odmítnuta. 23
Již ve 40. letech 20. století narůstá počet těch, kteří zmíněný postup kritizují a varují před přeceňováním Humbertova významu. 24 Přesto teprve v 60.
a 70. letech začíná nová analýza spisů, u kterých bylo domněle prokázáno
Humbertovo autorství. Impulzem k takovému výzkumu byl právě poukaz na
problematičnost Michelovy metody. Historik Henning Hoesch sestavuje na začátku své práce krátký kritický přehled, v němž zohledňuje také spisy, které
Humbertovi připsal Michel. Dochází k závěru, že devatenáct spisů s jistotou
pochází z Humbertova pera, u šesti považuje autorství za sporné a u osmi je
Humbertovo autorství striktně odmítnuto. 25 Do diskuse se zapojili i další autoři,

21

HELLMANN, S. Vita, s. 251.
Srov. např. PELSTER, F. Die römische Synode von 1060 und die von Simonisten gespendeten Weihen, in: Gregorianum 23, 1942, s. 71. Autor připsal Humbertovi bez dalšího zkoumání čtyři dopisy Lva
IX.
23
KRAUSE, H. G. Das Papstwahldekret von 1059 und seine Rolle im Investiturstreit, in: StudGreg,
VII, 1960, s. 258.
24
PELSTER, F. Die römische Synode, s. 61.
25
HOESCH, H. Kanonische Quellen, s. 235.
22
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kteří považovali dosavadní závěry za nedostatečné. 26 Je třeba zmínit zejména
Hanse Georga Krause, který stanovuje Humbertovo autorství tří textů. Vychází
přitom z nejmenších společných jmenovatelů a ukazuje, že pouze u pěti dalších
spisů je Humbertovo autorství nebo spolupráce relativně dobře prokazatelná. 27
S těmito většími či menšími redukcemi spisů se ukazuje postavení Humberta
u kurie v jiném světle. Aby bylo možné podrobit texty kladení specifických
otázek, musí být vytvořen spolehlivý soupis spisů. 28 Východiskem pro další
postup je tedy zjištění, že Michelovo srovnání stylu lze použít pouze jako
sekundární nástroj v procesu dokazování.

26

GILCHRIST, J. Cardinal Humbert of Silva Candida, the Canon Law and Ecclesiastical Reform in
the Eleventh Century, in: ZRG Kan. Abt., 58, 1972, s. 339.
27
KRAUSE, H. G. Über den Verfasser der Vita Leonis papae, in: DA, 32, 1976, s. 54n., pozn. 20. Jako
corpus Humbertových spisů jmenuje „Libri tres aversus simoniacos“, dopis Eusebiovi z Angers,
FRANCKE, K. (ed.) Zur Charakteristik des Cardinals Humbert von Silva Candida, in: NA, VII, 1882,
s. 614-619, a formuli (přísahy) věrnosti pro Berengara z Tours, in: Lanfranci Cantuarensis
archiepiscopi De Corpore et Sanguine Domini adversus Berengarium Turenensemm ed. PL, 150,
s. 407-442. Srov. také KRAUSE, H. G. Rezension zu HOESCH, H. Kanonische Quellen, in: HZ, 217,
1974, s. 671n.
28
SCHIEFFER, R.: Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots für den deutschen König, Stuttgart, 1981, s. 35, pozn. 125, označuje jako „dringendes Desiderat der Forschung“ provedení spolehlivého vymezení Humbertova literárního dědictví a klade důraz na komplexní ocenění kardinála.
16

2. AD FONTES
Klíčem k poznání života a působení kardinála ze Silvy Candidy je důkladná analýzy primárních pramenů. Pro psaní své disertační práce jsem vybral
z bohaté nabídky písemných materiálů 11. století texty, které jsou připisovány
Humbertovi ze Silvy Candidy, respektive ty spisy, ve kterých se vyjadřuje
k reformě římské církve, otázkám papežského primátu a zákazu simonie. Texty
budou podrobeny kritice a zařazeny do kontextu dobového písemnictví, bude
zkoumáno jejich autorství a autenticita. Dále prověřím korespondenci mezi
Římem a Konstantinopolí v 50. letech 11. století a také traktáty, ve kterých se
obě strany snaží hájit své stanovisko k otázkám ritu a věrouky. Zmíněné texty
budu komparovat také s dalšími autory a spisy, které dokreslují události
v průběhu reformy a legace do Konstantinopole tak, aby byl obraz života mnicha z Moyenmoutier a pozdějšího papežského legáta co možná nejvíce homogenní.

2.1 PRAMENY K REFORMĚ ŘÍMSKÉ CÍRKVE
Použité prameny tvoří v zásadě dva tematické okruhy. První skupina spisů
je zaměřena svým působením dovnitř římské církve. Pojednává o problémech
církve v 11. století. Humbert se v nich snaží prosadit razantní reformní kroky,
které by vedly k odstranění zásadních nedostatků v církevní morálce, usiluje
o odstranění simonie a vyloučení vlivu laiků na duchovní život.

2.1.1

De sancta Romana ecclesia

V kanonické sbírce kardinála Deusdedita se nachází v první knize pod čísly kapitol 306 a 327 dva fragmenty, které patří pod název „ex gestis sancti
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Bonifatii martyris et archiepiscopi, legati Romane ecclesie“. Vysvětlení, proč
byly fragmenty zařazeny do spisu o sv. Bonifácovi, nabízí Otloh z Řezna. 29
Životopis světce byl sepsán už v okruhu papeže Lva IX., proto přišly do Říma
podklady a spisy, které zde po smrti Lva IX. zůstaly. Zde je našel Otloh, který
je použil pro popsání života sv. Bonifáce. Eventuálně se dostaly fragmenty po
smrti Lva IX. společně s osnovou Bonifácova životopisu do papežského archivu a uvedly tak Deusdedita v omyl při sbírání materiálů do kanonické sbírky,
neboť fragmentům, které jsou svou výstavbou pojednány jako úplné texty, 30
chybí společný název. Byly shrnuty pod písmeny A a B označením dle počátečních slov textu „De sancta Romana ecclesia“. 31

2.1.2

De simoniaca haeresi32

Dopis, který se podle názvu zabývá problémem simonie, byl určen pro vysokého byzantského úřadníka. 33 Odesilatel se nechává poznat jen jako
francigena a lze ho přiřadit k reformnímu kruhu kolem Lva IX., protože se
v této době rozvíjely intenzívní vztahy s Byzancí. 34

2.1.3

Zákaz simonie z roku 1060

Dalším ze zásadních spisů týkajících se reformy církve je tzv. Zákaz simonie z roku 1060. Anton Michel se pokusil prokázat Humbertovo autorství,
protože tento text vnímal v kontextu Humbertova díla.
29

DISCHNER, M. Humbert von Silva Candida, s. 70.
Srov. RYAN, J. J. Cardinal Humbert 'De sancta Romana ecclesia'. Relics of Roman-Byzantine Relation 1053-54, in: MSt, 20, 1958, s. 208n.
31
SCHRAMM, P. E. Kaiser, Könige, Päpste, sv. 4, 1, s. 143.
32
Tento dopis je dochován v Codexu Vat. lat. 3830, fol. 17r-19v. Edice je k dispozici in: RYAN, J. J.
Letter of an Anonymus French Reformer to a Byzantine Official in South Italy 'De simoiaca haeresi',
in: MSt, 15, 1953, s. 239-242.
33
RYAN, J. J. Letter, s. 239.
34
Tamtéž, s. 235.
30
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Ovšem existují nejenom obsahové pochyby vůči Michelovu přesvědčení,
ale také pochybnosti na základě formálního dochování textu. Pátý kánon ze
synody nepochází z roku 1060, jak dosvědčuje vnější forma, 35 přestože spis
citovaný pod názvem Decretum contra Simoniacos byl většinou připisován synodě z roku 1060. Dějiny uchování tohoto spisu však ukazují následující strukturu: nacházel se v jednom katalánském rukopisu 36 a také v Collectio Lanfranci, 37 společně s dalšími texty jako Vigilantio universalis Mikuláše II. a přísahou
Berengara z Tours. Tyto texty a pasáž v Bonizově Liber ad amicum 38 odkazují
na Lateránskou synodu roku 1059, kterou zdůrazňuje Laudage. 39
Můžeme ještě říci, že zmíněné tři texty byly dodatečně, tedy teprve roku
1060, sestaveny z koncilních akt z let 1060 a 1059, avšak dopis Mikuláše II.
uniká přesné dataci. 40 V podstatě bylo pro tezi dodatku Mikuláše II. („...in aliis
conventibus nostris...)“ 41 vyloučeno datovat zákaz na synodu roku 1060, protože po Sutri roku 1059 se druhá synoda konala jen v Lateránu, takže se zdá, že
pro jiné shromáždění (alius conventus) nezbývá žádný prostor. 42 Nezohledněno
ovšem zůstává, že výrazem conventus nemusí být nutně míněna synoda, ale
může se jednat o shromáždění, které se konalo ještě před Lateránskou synodou
roku 1059 ve Florencii a Sieně. 43 Právě také odkaz na práva kardinálů-biskupů,
35

GILCHRIST, J. 'Simoniaca Haeresis' and the Problem of Orders from Leo IX. to Gratian, in: Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law, 1965, ed. KUTTNER, S.,
RYAN, J. J., Monumenta Iuris Canonici, Series C: Subsidia, Città Vaticana, 1965, s. 231, pozn. 134;
srov. také: KRAUSE, H. G. Papstwahldekret, s. 19, pozn. 34. Kánon 5. je uveden slovy: „Nicolaus
episcopus episcopis omnibus“.
36
Vich, Kapitulní archiv, Codex 46.
37
Originální text Collectio Lanfranci je podle SCHIEFFER, R. Investiturverbot, s. 64nn. uložený v HS
Cambridge, Trinity college, saec. XI, fol. 23r-24r.
38
BONIZO, Liber ad amicum, s. 596, lib. VI: „Cunque ille decreta papae Nicholai obiecisset, eique
citissime per decretum eiusdem papae Nicholai, in quo CXIII episcopi subscripsere, obviatum fuisset...“.
39
LAUDAGE, J. Priesterbild, s. 230, pozn. 96.
40
STÜRNER, W. Das Papstwahldekret von 1059 in seiner Verfälschung. Gedanken zu einem neuen
Buch, MGH, Schriften, 33, 2: Fälschungen, 1988, s. 178. Tak mohly být zápisy, pro JL 4405 'Synodale
decretum Nicholai papae', pro JL 4431a 'Cuius supra' a pro Berengarovu přísahu s 'Iusiurandum quod in
eadem synodo fecit Berengerius' pozměněné Lanfrankem a kompilátor rukopisu z Vich mohl exkomunikační výrok nad francouzskými biskupy a Humbertovy Libri tres připojit. Zmíněné texty uvádí
JASPER, D. Das Papstwahldekret von 1059. Überlieferung und Textgestalt (Beiträge zur Geschichte
und Quellenkunde des Mittelalters 12), Sigmaringen, 1986, s. 63n.
41
Conc. Lat. p. 1060, s. 551.
42
Srov. STÜRNER, W. Verfälschung, s. 179, na základě BORINO, G. B. Ľ Arcidiaconato di
Hildebrando, in: StudGreg, III, 1948, s. 470nn. a s. 508nn.
43
To nově zdůrazňuje JASPER, D. Papstwahldekret, s. 63, s ohledem na HALLER, J. Papsttum, sv. 2,
s. 422.
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překračující dekret o papežské volbě, „humano auxilio et studio a sede
apostolica repellere“, se lépe vztahuje k aktuální situaci roku 1059, kdy mohl
být Mikuláš II., po dobytí Říma Gottfriedovými jednotkami, dosazen na Svatopetrský stolec. 44 Navíc je v záznamu protokolu řeči papeže Mikuláše II. uvedena bazilika sv. Konstantina jako místo zasedání synody, která je doložena jako
místo jednání lateránské synody v roce 1059, ne však v roce 1060. 45 Proto je
velmi pravděpodobné, že byl zákaz simonie schválen na synodě roku 1059.

44

MEYER VON KNONAU, G. Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich IV. a Heinrich V.,
sv. 1-3, Leipzig, 1890/1909, sv. 1, s. 118nn. Dále srov. JASPER, D. Papstwahldekret, s. 67. Je nejasné,
proč tento dodatek zmiňuje STÜRNER, W. Verfälschung, s. 179 s odkazem na KRAUSE, H. G. Papstwahldekret, sl. 126nn., jako reakci na rok 1060, protože v tomto roce boj skončil sesazením Benedikta X.
45
Řeč je doložena in: JL 4431a (Decretum contra Simoniacos). Srov. Conc. Lat. p. 1060, s. 550:
„Domnus papa Nicholaus synodo in basilica Constantiniana presidens“. Srov. k zasedání PFLUGKHARTTUNG, J. Acta Pontificum Romanorum inedita, sv. 2, Stuttgart, 1884, s. 84, č. 118; LAUDAGE,
J. Priesterbild, s. 231.
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2.2 PRAMENY KE VZTAHŮM S VÝCHODNÍ
CÍRKVÍ
Druhou skupinou pramenů, ze kterých vychází tato práce, jsou dopisy,
které vznikly v průběhu polemiky mezi východní a západní církví. V odborné
literatuře bývají tyto texty označovány jako „schisma-spisy“. Tato korespondence je jedinečným pramenem pro poznání vývoje vztahů mezi papežem případně jeho legáty a Byzantským císařem na straně jedné a východní církví reprezentovanou patriarchou a řeckými teology na straně druhé. Zvláštní skupinu
tvoří korespondence patriarchy Petra z Antiochie, který jako jediný usiloval
o narovnání vztahů se Západem.

2.2.1

List Leona z Ochridu pro Jana z Trani

Obezřetné přibližování byzantského císaře Západu bylo proti představám
patriarchy Michaela Kerullaria, který nastoupil do úřadu roku 1043.46 Kerullarios byl přísný a ctižádostivý muž, který se obával toho, že politické přiblížení
by mohlo setřít dogmatické hranice mezi Východem a Západem. Když poznal
papežův úmysl rozhodovat v jižní Itálii jako ve své vlastní jurisdikční oblasti,
viděl ohrožené své vlastní zájmy jako patriarchy.47 A právě v této politické
46

TINNEFELD, F. Michael Kerullarios, in: TRE, sv. 22, s. 708-710; BIBIKOV, M., TODT, K. P. Michael I. Kerullarios, in: LMA, sv. 6, sl. 601-602; TINNEFELD, F. Michael Kerullarios, in: LThK, sv. 7,
sl. 235-236.
47
RUNCIMAN, S. The Eastern Schism. A Study of the papacy and the Eastern Churches during
the XIth and XIIth centuries, Oxford, 1955, s. 40n. Jako předpoklad aliance s Byzancí požadoval Kerullarios vzdání se římské teorie o azymatu. Kerullarios vnímal Konstantinopolskou a Římskou církev
jako rovnoprávné. To se také projevilo v jeho požadavcích. V případě, že bude připomínáno jeho jméno
v Římě, zajistí, že bude papežovo jméno vyhlášeno „in toto orbe Romano“. To však vyvolalo u kurie
dojem, že se Kerullarios cítí být oprávněný řídit celou církev. Opatrněji posuzuje SMITH, M. Taking
Bread, s. 85, poněvadž pro to není žádný jednoznačný doklad, že by se Kerullarios stavěl na odpor
politické alianci, aby zabránil podřízení Byzance Římu. Kerullarios zdůraznil ve svém prvním dopisu
Petrovi z Antiochie, WILL, C. Acta et scripta, quae de controversiis ecclesiae graecae et latinae saec.
XI extant, Leipzig, 1861, c. 7, s. 177, aby nedělal nic z toho, co je mu Římany vyčítáno. Ovšem výtky
z 2. ep. ad Cerul. se nezdají být vymyšlené, i když mnohé spočívá v nejednoznačném překladu. Okolnosti nástupu do úřadu přinesly Kerullariovi obvinění ze strany římských legátů, že je neofyta, srov.
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konstelaci vzniká dopis Leona z Ochridu, který jistě nebyl poslán bez Kerullariova vědomí. Spíše se zdá, že na patriarchův popud zaslal arcibiskup Leon
z Ochridu 48 Janovi, arcibiskupovi v Trani49 , pamflet prošpikovaný výtkami
liturgicko-kultického charakteru známými od Fotia. Text byl psán velmi ostrým
tónem a Římem byl považován za velkou urážku. 50 Už za Fotia byly otázky
kulticko-dogmatického rázu úzce spojovány s nárokem na primát východní
církve, poněvadž Fotios odepřel papežství supremacii jako přívrženci heretických myšlenek. 51 Přesně tato idea se objevuje také v dopisu Leona z Ochridu,
když propaguje primát východní církve na základě bludů Západu. Krátce poté,
co papež mobilizoval svoji armádu a s Argyrem připravil akci proti Normanům,
poslal Leon z Ochridu dopis arcibiskupovi Janovi z Trani. Ještě v době, kdy
putoval dopis do Trani, utrpěl Lev IX. porážku. Papež byl několik měsíců držen
v Beneventu ve formálním vězení. Po obdržení dopisu jej arcibiskup z Trani
předal Humbertovi směřujícímu do Beneventa. 52 Obsah tohoto dopisu je možné
rekonstruovat jen na základě kuriálních odpovědí. Reakce Západu byla vyostřená také díky mnohým překladovým chybám. 53 Především označení patriarchy termínem „ekumenický“ vedlo díky latinskému překladu „universalis“
Excommunicatio, qua feriuntur Michael Cerularius atque eius sectatores, ed. WILL, C. Acta et scripta,
s. 152. Patriarcha měl jen malý rozsah znalostí v církevní disciplíně. To se také projevilo v dopisu patriarchovi Petrovi z Antiochie, PG, 120, s. 793, ze kterého vyplývá, že neznal plný rozsah Fotiova schizmatu.
48
Achrida byla hlavním městem středověkého Bulharska, dnes malá vesnice Ochrida u stejnojmenného
jezera (ve starověku ozn. „Lacus Lychnitis“) v Albánii.
49
Trani (Turenum) je přístavním městem v Apulii v jižní Itálii na pobřeží Jaderského moře. k jeho
největšímu rozkvětu došlo v 11. století v souvislosti se zřízením biskupského sídla.
50
Rozsah skutečného Kerullariova podílu je nejasný: MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. II,
s. 282n. přijímá jeho spoluautorství. BECK, H. Geschichte, s. 144, je přesvědčený o promyšleném
postupu Kerullaria, který pověřil Leona z Ochridu vyhotovením spisu proti latinům, ten měl být rozšířen mezi latinskými biskupy. SMITH, M. Taking Bread, s. 114, zastupuje názor, že dopis Leona
z Ochridu se týkal otázek ritu církve v rámci byzantského teritoria. Nejdříve byl arcibiskup z Trani
vyzván, aby se prověřil ve svém jednání a případně korigoval a poté aby s problematikou obeznámil
papeže.
51
NICOL, D. Byzantinum, s. 4.
52
LEON Z OCHRIDU, Epistola ad Ioannem Episcopum Tranensem, Migne, PG, 120, s. 836n. Srov.
MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. I s. 78, a sv. II, s. 282-191; a RUNCIMAN, S. Eastern
Schism, s. 42. SMITH, M. Taking Bread, s. 86, pozn. 34, pokládá Argyra za doručitele dopisu. Ten měl
neoprávněně připsat jméno patriarchy, jak ujišťuje Kerullarios ve svém dopisu Petrovi z Antiochie –
WILL, L. Acta et scripta, s. 175. Smith poukazuje na titulaturu „Michael universalis patriarcha novae
Romae“, kterou považuje za smyšlenou. Byzantský písař by Kerullaria označil jako arcibiskupa nového
Říma a ekumenického patriarchu. Také církevní kancelář by byla ve volbě výrazů pokornější. Pro autorství v okruhu kolem Lva IX. mluví obsah dopisu, který koresponduje s titulaturou. Kerullariovi byla
přece vyčítána volba titulu „ekumenický“.
53
DISCHNER, M. Humbert von Silva Candida, s. 50.
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k dalšímu napětí. Tak zvaným prvním dopisem Kerullariovi následovala papežská reakce.

2.2.2

První dopis Michaelu Kerullariovi54

Autor tohoto listu ihned přistoupil ke stěžejnímu problému otázky papežského primátu, věcné problémy kultického charakteru zůstaly opomenuty. Poprvé je ke zdůraznění církevního nároku supremace Západu použita Konstantinova donace. 55 Duchovní a světská moc, která církvi připadá, je odvozena od
moci svatého Petra na základě povolání, 56 stejně jako z Constitutum
Constantini. 57 Pro opovržení právy zaručenými Konstantinovou donací stejně
jako pro zpochybnění primátu římské církve byli Kerullarios a Leon z Ochridu
označeni za heretiky. Dopis se snažil odstranit jakoukoli pochybnost
o výsadním postavení papeže. Na konci dopisu se odkazuje na sbírku otců, která měla vyvrátit bludy Východu: „A jelikož, jak je patrno, jsme rozebrali ráz
dopisu, rozhodli jsme se v další rozpravě odpovědět na podstatu vašeho sporu...
Mimo jiné porovnáme vaše posměšné výroky s učením našich ctihodných otců
a poté vyložíme podle Božího vnuknutí naše námitky...“ 58
Za autora dopisu považuje Anton Michel Humberta a jako doklad uvádí
jednak stylistická kritéria, jednak morální a „zdravotní“ argumenty, které mají
54

Leonis IX. Epistola ad Michaelem Constantinopolitanum Patriarcham adversus eius et Leonis
Achridani Episcopi Inauditas Praesumptiones et Nimias Vanitates. (Nadále zkráceno jako 1. Ep. ad
Cerul.), ed. WILL, C. Acta et scripta, s. 65-85.
55
FUHRMANN, H. Einfluss und Verbreitung, sv. II, s. 605. Srov. k tomu také KRAUSE, H. G. Das
Constitutum Constantini im Schisma von 1054, in: Aus Kirche und Staat. Studien zu Theologie, Politik
und Recht im Mittelalter (FS Kempf), ed. MORDEK, H., Sigmaringen, 1983, s. 131-158.
56
Mt 16, 18.
57
1. Ep. ad Cerul., s. 71b, ř. 17-24. Autor listu říká, že Konstantinopoli nepřísluší kritizovat Řím, přece
i svatý Pavel vedl mimo jiné věřící k tomu, aby se sklonili před přednostmi Říma. Kritika, která je nyní
zaměřená proti Římu podkopává celou církevní strukturu, neboť víra Petrova, která je uchovávána
výhradně v Římě, je základem samotné církve.
58
1. Ep. ad Cerul., s. 84b, ř. 15-24: „Sed quia iam nunc videmur digressi modum epistolae, alio exordio
congruum censuimus respondere vestrae calumniae... Inter haec dirigimus vestris cavilationibus
refragantia venerabilium patrum nostrorum aliqua super his scripta; deinde, ut deus inspirabit nostra
rescripta...“. Tato sbírka se nedochovala. Odkaz „alio exordio“ vedl ke vzniku Dialogu, Dialogus
(Adversus Graecorum calumnias), ed. WILL, C. Acta et scripta, s. 92-126, ten však dokládá jen málo
míst ze spisů církevních otců. HOESCH, H. Kanonische Quellen, s. 29, 57, je přesvědčen, že
„refragantia scripta“ by mohla odkazovat na nějakou sbírku.
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mluvit proti autorství Lva IX. Ostrý tón spisu je v rozporu s ctnostmi milosrdenství (misericodia) a trpělivosti (patientia) připisovanými tomuto papeži. 59
Navíc po porážce u Civitate 60 se vážně zhoršil papežův zdravotní stav. Sotva by
byl schopen sestavit takový dopis. Humbert naproti tomu, protože se zdržoval
u Lva IX., mohl být velmi dobře autorem dopisu. Už dříve měl papežovo svolení „... pro absente apostolico...“ napsat dopis biskupovi Eusebiovi
z Angers. 61 Aby Michel potvrdil své teze, provádí srovnání stylu.62 Této analýze přísluší relativně velká míra výpovědní hodnoty, neboť Michel, odhlédnemeli od Dialogu, používá jen spisy, které mohou být Humbertovi s jistotou připsány, jako Libri tres adversus simoniacos a Humbertův dopis biskupovi v Angers.
Následně uvádí několik příkladů, aby ukázal frazeologické a myšlenkové paralely. Přestože je k dispozici jen malé množství materiálu, mohou tyto doklady
přesvědčit o tom, že lze přijmout Humbertovo autorství s velkou pravděpodobností. 63 Je ovšem třeba upozornit na to, že tento dopis se nevzdálil papežovým
názorům, nýbrž byl plně sepsán v kontaktu s Lvem IX. 64
Zdá se však, že Kerullariovi nebyl odeslán ani tento dopis, ani sbírka otců.
Pozdější dopisy, které byly doručené legáty, totiž zčásti opakují myšlenky prvního dopisu nebo dodávají poznámky, které jsou s prvním dopisem v rozporu. 65
Jestliže bylo ještě v prvním dopisu vyjádřeno přání míru, 66 čteme ve druhém,
že má Kerullarios tomuto požadavku vyhovět. 67 Ve druhém dopisu je podáno
ujištění, že se nebude dále zabývat výtkou „neofytenství“ proti Kerullariovi, 68
59

Vita Leonis, lib. II, c. 3, s. 34: „splendidus in eo relucebant: misericordia et patientia...“.
Město v Apulii.
61
HUMBERT, Epistola ad Eusebium, s. 614. Srov. MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. I, s. 49,
který hájí Humbertovo autorství. Naopak FLICHE, A. Réform, s. 270, označuje za autora papeže Lva
IX.
62
MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. I, s. 51n. Srov. DISCHNER, M. Humbert von Silva Candida, s. 52.
63
Souhlasí také FUHRMANN, H. Einfluss und Verbreitung, sv. II, s. 383; HELLER, J. Das Papsttum,
Idee und Wirklichkeit, sv. II, Der Aufbau, Stuttgart, 1951, s. 299, který popírá jakýkoli podíl Lva IX. na
tomto dopisu.
64
KRAUSE, H. G. Rez. zu HOESCH, H. Kanonische Quellen, s. 672.
65
MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. I, s. 672.
66
1. Ep. ad Cerul., s. 65a ř. 20nn.
67
S. Leonis IX. Ep. ad Cerul., ed. WILL, C. Acta et scripta, s. 89-92; (dále zkráceno jako 2. Ep. ad
Cerul.).
68
1. Ep. ad Cerul., ed. WILL, C. Acta et scripta, s. 90a, ř. 26nn. Termín „neofyt“ pochází z řec. neophytos, „čerstvě vyrašený“, „nově narozený“. Takto se nazývají nově pokřtění, protože se zrodili
k novému životu ve víře. Tento výraz pochází od svatého Pavla (1 Tm 3,6).
60
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což však jednoznačně odporuje obsahu prvního dopisu. 69 V novějším výzkumu
prokázal H. Krause, že na základě opisů a filiačních vztahů dopisů, představuje
první dopis Kerullariovi (1. Ep. ad Cerul.) odpověď na dopis Leona
z Ochridu. 70

2.2.3

Dopis císaři Konstantinu IX. Monomachovi71

Ve vztazích mezi Konstantinopolí 72 a Římem hrálo roli několik faktorů.
Jedním z nich bylo bezesporu normanské nebezpečí v jižní Itálii. Ke vzájemnému sblížení přispěl také Jan z Trani, který působil jako prostředník, protože
měl také velký zájem na vytvoření aliance mezi Východem a Západem. Díky
jeho zprostředkování se podařilo císaři Konstantinu Monomachovi73 přimět
patriarchu, aby poslal papeži smířlivý dopis. Papež byl však příkře napaden
předchozím dopisem Leona z Ochridu a rozhodl se proto vyslat do Konstantinopole legaci, která bude jednat o politických a náboženských otázkách. Do
této skupiny byli vybráni tři reprezentanti papežské kurie, Humbert ze Silvy
Candidy, Petr z Amalfi a Fridrich z Lotrinska, kteří měli doručit dvě písemné
odpovědi. Zdá se, že i tyto dopisy napsal Humbert na papežův příkaz. 74 Se zřetelem na politickou situaci navrhl papež vytvořit německo-papežskobyzantskou alianci, která měla zaútočit na Normany a zajistit církevní državy
v Itálii (Patrimonium Petri). Ne bez důvodu, jak říká autor, 75 dostali vládci
propůjčený svůj meč. Jako služebníci Pána se zabývají ochranou dobra
a bráněním zlému. Konstantin Monomach by si měl jako svůj vzor vyvolit své-
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1. Ep. ad Cerul., s. 81a, ř. 20-81b.
KRAUSE, H. G. Constitutum, s. 154.
71
S. Leonis IX. Epistola ad Constantinum Monomachum Imperatorem, ed. WILL, C. Acta et scripta,
s. 85-89. Novější tisk se nachází u ERDMANN, C. Ausgewählte Briefe aus der Salierzeit, Rom, 1933,
s. 14-19.
72
k tomu obr. 8, 9, 10, in: Obrazová příloha, s. 207n.
73
Obr. 11, in: Obrazová příloha, s. 209.
74
DISCHNER, M. Humbert von Silva Candida, s. 53.
75
Ep. ad Const. Monom., s. 87a, ř. 4nn.
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ho jmenovce Konstantina I., který upevnil Svatý stolec, chránil jej a obdařil
donacemi, které měl teď papež za pomoci byzantského císaře získat zpět. 76
V analýze stylu prvního dopisu Kerullariovi objevuje Michel příklady,
které však samy o sobě nejsou sto přesvědčit. 77 Musíme však brát zřetel na to,
že se u tohoto dopisu jedná o jiný kontext. Cílem bylo uzavřít politickou alianci, zatímco dopis pro Leona z Ochridu byl vedený k obhajobě nároku primátu.

2.2.4

Druhý dopis Michaelu Kerullariovi

Druhý list Kerullariovi, fakticky první dopis adresovaný přímo patriarchovi, 78 je napsán vyčítavým a dotčeným tónem, ačkoli z prvních vět lze vnímat jistou připravenost ke smíru. 79 Papež Kerullariovi upírá titul „patriarchy“
a tituluje ho v oslovení termínem „archiepiscopus“. Autor dopisu Kerullariovi
vyčítá, že usurpuje svůj úřad a pomlouvá latinskou církev, přičemž ji neuznává
jako hlavu a matku byzantské církve. Jako zvláště zavrženíhodné je odsouzeno
patriarchovo použití titulu „ekumenický patriarcha“ těmito slovy: „Jaké doopravdy, a jak odporné a ubohé je ono bezbožné jednání, když se chvástáš, že jsi
neomezený vládce všude, a to jak písemně tak ústně, zatímco každý člověk milující Boha by se hrozil honosit se takovým označením?“. 80 Jak se zdá, vloudila se
do Humbertova překladu z řečtiny chyba. Kerullariem použitý termín „ekumenický“ byl chápán jako „univerzální“, a proto byl považován za projev patriarchovy arogance, kterou nemohli strpět. Všechny tyto skutečné a domnělé pohrůžky vedly ke kritice patriarchy.
V tomto dopisu byla také zachycena dogmatická stanoviska a východní interpretace azymatu byla označena za heretickou. Autor zdůrazňuje, že není
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Ep. ad Const. Monom., s. 88a, ř. 6nn.
MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. 1, s. 75n.
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2. Ep. ad Cerul., s. 89-92.
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2. Ep. ad Cerul., s. 89.
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2. Ep. ad Cerul., s. 90 b, ř. 21nn: „Qualis vero, et quam detestabilis atque lamentabilis est illa
sacrilega usurpatio, qua te universalem patriarcham jactas ubique et scripto et verbo, cum omnis Dei
amicus hujusmodi hactenus horruerit honorari vocabulo?“
77
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možné udržovat mírové podmínky s tím, kdo se odvrátil od pravé víry. 81 Na
základě jazykových a obsahových shod s prvním dopisem, který se s velkou
pravděpodobností připisován Humbertovi, lze jeho autorství přijmout také
u tohoto textu. 82 Stejné problémy představuje téměř identická formulace a také
polemické prvky a výtky na straně tvůrce textu svědčí o témž autorovi.
Přijetí u patriarchy však nepřispělo ke snížení napětí, protože legáti to
chápali jako urážku svého stavu, jestliže měli zaujmout místo za metropolity.
V protikladu k neústupnému a chladnému postoji patriarchy,83 s nímž vedená
jednání měla jen málo nadějí na úspěch, byla přátelská audience u císaře. Aby
se patriarcha umírnil ve svém jednání, bylo zapotřebí použít silnější prostředky,
než je písemná odpověď pro Leona z Ochridu. Tento list neřešil výtky kultického rázu, nýbrž jen zdůraznil papežský primát. Vyvrácení řeckých obyčejů
následovalo ve spisu, který měl formu disputace mezi Římanem a obyvatelem
Konstantinopole. Tímto spisem se vyslanci snažili mobilizovat veřejnost proti
patriarchovi.

2.2.5

Dialog84

Na toto dílo odkazuje jak první dopis Kerullariovi, tak také
Commemoratio, protože v obou je řeč o spisu, který se soustřeďuje speciálně na
liturgické výtky, které vznikaly na Východě. 85 Samotný spis je napsán stejně
strohým tónem jako druhý dopis pro Kerullaria: „Protože se tvrdošíjně nebrání-
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2. Ep. ad Cerul., s. 89 b, ř. 9nn.
KÖLMEL, W. Rom und der Kirchenstaat im 10. und 11. Jahrhundert bis in die Anfänge der Reform,
Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte, Berlin, 1935, s. 110 Humbertův vliv na zmíněný
text odmítá, HALLER, J. Papsttum, s. 300, vychází z Humbertova autorství tohoto listu.
83
Průběh přijetí vyslanců je zachycen díky dopisu, který napsal Kerullarios Petrovi z Antiochie, srov.
PG, 120, s. 785-788.
84
Dialog, s. 92-126.
85
1. Ep. ad Cerul., s. 84 b, ř. 16: „... alio exordio congruum censuimus respondere vestrae calumniae,
...“.
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te zjevné pravdě a jelikož otevřeně nepopíráte Starý a Nový zákon, smýšlíte
s námi a máte účast na pokrmu, který sám pán Ježíš... dával“. 86
Ve spisu jsou pojednána témata jako azyma, Filioque, nový křest, stejně
jako manželství kněží či pravidla pro udílení svátostí.

2.2.5.a

Posouzení autorství

V pramenech se ve vztahu k autorství ukazuje tento obraz: jako Humbertovo dílo je Dialog označen v Codex Bernensis 292, folio 27r do 46v: „Začíná
odpověď bratra Humberta..., byla sepsána jím samým v jeho době formou dialogu...“ 87 V životopisu Lva IX. se píše: „I řečený bratr Humbert publikoval
odpověď na jejich odporný spis formou dialogu napsaného latinsky v jeho době
v Konstantinopoli. Na příkaz zbožného a pravověrného Konstantina Monomacha byl spis vydán řecky...“. 88 Z tohoto spisu později čerpali také Jan z Bayon 89
a Sigebert z Gembloux 90 , kteří Humberta rovněž udávají jako autora. Také analista Saxo, 91 který se zase odvolává na Sigeberta, převzal Humbertovo autorství. Dialog byl ve zprávě o legaci označen jako společná práce vyslanců. 92 Jako dílo Lva IX. je spis veden v Codex Bruxellensis a v Codex Alexandria. 93
Vyplývá jak z Kerullariovy zprávy, že byl Dialog vytvořen v Konstantinopoli,
tak také z odkazu ve Vita Leonis, ve kterém je zpráva o sepsání spisu na tomto
místě, přičemž datace je do roku 1054. 94
Michel odůvodňuje svoji tezi, že tento spis vznikl v roce 1053, ideovou
souvislostí s prvním listem Kerullariovi a se vznikem listu Leona z Ochridu,
86

Dialog, s. 100 b, ř. 7-11: „Quia non obstinata mente manifestae veritati resistitis et si Vetus et Novum
Testamentum aperte non impugnatis, nobiscum sentire et profiteri habetis azymum fuisse, quem ipse
Dominus Jesus... distribuit“.
87
Cod. Bern. 292: „Incipitur responsio fratris Humberti..., instar dialogi ab ipso latine conscripta
apocrisariatus sui tempore...“. Citováno podle HOESCH, H. Kanonische Quellen, s. 13.
88
Vita Leonis, lib. II, c. 19, s. 45: „Predictus etiam frater Humbertus eddidit contra eorum putida
scripta responsionem instar dialogi ab ipso Latine scriptam apocrisariatus sui tempore
Constantinopoli et iussu imperatoris religiosi et ortodoxi Constantini Monomachi grece editam sub
nominibus...“.
89
JAN Z BAYON, Historia, lib. II, c. 54, s. 248.
90
SIGEBERTI GEMBLACENSIS, Chronicon, MGH SS VI, s. 259n.
91
ANNALISTA SAXO, 741-1139, MGH SS VI, s. 173-185, s. 689, ř. 7.
92
HUMBERT, Commemoratio, ed. WILL, C. Acta et scripta, s. 151 b, ř. 8-15: „Scripta nuntiorum“.
93
Cod. Brux. 9706-25 fol. 149v, Cod. Alex. 169 fol. 129r.
94
HOESCH, H. Kanonische Quellen, s. 28, odvolává se na údaje ve Vita Leonis.
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kterým byla v řeckém prostředí realizována intenzívní propaganda. 95 Kurie byla tedy donucena ihned napsat energickou odpověď a ještě před Vánocemi roku
1053 ji poslat na jih Itálie do opěrných bodů kurie. 96

2.2.5.b

Společné dílo papežských legátů

Stejně jako Michel, také Hoesch vychází z Humbertova autorství, přičemž
jeho důkaz, příslušnost Dialogu ke svazku Humbertových dopisů, je velmi
sporný, protože se jednalo o sbírku spisů k určitému problému a ne
o Humbertův soukromý registr. 97 V korpusu mohou být obsaženy i dopisy, které pochází od jiného autora. 98 Způsob dochování spisu tedy není žádným jednoznačným dokladem o Humbertově autorství a dílo je apostrofováno jako
zpráva vyslanců. Je proto třeba alespoň krátce charakterizovat další dva členy
legace, abychom objasnili, do jaké míry se mohli podílet na vzniku tohoto díla.
Humbert byl doprovázen kancléřem římské kurie Fridrichem Lotrinským, který
byl známý svým vzděláním a chytrostí. 99 V jednom dopisu Petrovi z Antiochie
označil Kerullarios Fridricha za vůdce římské legace. 100 Také Michel připisuje
Fridrichovi náboženskou zanícenost a horlivost. Michel se odvolává na spis,
který se zabývá otázkou azymatu a za autora tohoto spisu považuje právě Fridricha. 101 O Fridrichově rovnocenném postavení s Humbertem lze stěží pochybovat i díky Kerullariovým výrokům.
Také třetí vyslanec, Petr z Amalfi vykazuje kompetence, díky nimž můžeme uvažovat o jeho autorském podílu na Dialogu. Michel sice zlehčuje úlohu
95

MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. I, s. 53, pozn. 1.
MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. II, s. 298.
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KRAUSE, H. G. Rezension, s. 673. Termín „sbírka spisů“ (Briefbuch) razí KEHR, P. Rom und Venedig bis ins 12. Jahrhundert, in: QFIAB, 19, 1927, s. 93, doplnil však své konstatování výrazem
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98
DISCHNER, M. Humbert von Silva Candida, s. 57.
99
PETR DIACON, De viris, s. 1025n.: „Vir quidem nobilitate sanguinis satis cum animi splendore et
doctrina multo magis clarus“.
100
PETR Z ANTIOCHIE, Ep. ad Cerul., ed. WILL, C. Acta et scripta, s. 198-204, s. 187 a, ř. 6-9. Odmítavě HALFMANN, H. Humbert, s. 8n. KÖLMEL, W. Rom und der Kirchenstaat, s. 110, pozn. 132,
označil Fridricha jako reprezentativního vůdce legace.
101
MICHEL, A. Fragmentum „Accusationis contra Graecos, ed. MICHEL, A. Die „Accusatio“ des
Kanzlers Friedrich von Lothringen gegen die Griechen, in: RQ, 39, 1931, s. 199n. Michel se snaží
v tomto článku interpretovat anonymní fragment jako část Fridrichovy řeči pro disputaci mezi Římanem a Řekem v klášteře Studion 24. června 1054.
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arcibiskupa z Amalfi jako legáta tím, že mu, jakožto poddanému Byzantské
říše, upírá objektivní smýšlení ve vztahu k požadavkům Západu. Je však zcela
nemyslitelné, že by papež Lev IX. v tak důležité misi důvěřoval někomu,
u koho by nebyl přesvědčen o bezpodmínečném nasazení. Jeho původ ho činil
právě tak nepostradatelným, protože Petr z Amalfi jako jediný disponoval odbornými znalostmi o Byzanci, které byly nezbytné pro jednání.
Přes Michelův výzkum je třeba varovat před tím, že Humberta vidí jako
dominantní postavu papežské kurie a také probíhajícího jednání v Byzanci.
Právě při této legaci Humberta provázeli dva neméně významní muži, kteří byli
sotva připraveni stát se jen pasivními pozorovateli událostí v Konstantinopoli.
Na základě zjištěných skutečností lze dle mého názoru sepsání Dialogu situovat do roku 1054 a jeho vznik interpretovat jako společné dílo legátů, přičemž

Humbertova

vedoucí

role

není

vyloučena.

Některé

doklady

v Contradictio 102 zpochybňují autorství jednoho člověka. Také na základě
zprávy o legaci by bylo možné dojít k názoru, že autorství jednotlivce je nepravděpodobné. k tomu, abychom naopak postulovali jako jediného autora
Humberta, chybí v každém případě jednoznačné, průkazné výpovědi pramenů.
Dialog nezůstal z řecké strany bez odpovědi. Mnich Niketas Stetathos
z kláštera Studion 103 se Dialogu postavil na odpor svým vlastním spisem, ve
kterém se ke slovu dostala témata jako symbolika kvasu a zákaz manželství
kněží. 104 Zdá se, že spis Dialexis byl napsán už v zimě roku 1053/54. 105 Jeho
přepracovaná forma (tzv. Antidialog) byla zaslána Petrovi z Antiochie, prostředníkovi mezi Východem a Západem. 106
Dialexis je napsána zdvořilým tónem a zaujímá ve vztahu ke sporným
otázkám pozici, která by mohla poskytovat základnu pro jednání. 107 Spis se
102

HUMBERT, Responsio sive contradictio contra Nicetae libellum, ed. WILL, C. Acta et scripta,
s. 136-150. Odkazy na s. 137 b, ř. 21, s. 139 b, ř. 38 a s. 141 a, ř. 2.
103
k tomu obr. 12, in: Obrazová příloha, s. 209.
104
NICETAE Pectorati Libellus contra Latinos, ed. WILL, C. Acta et scripta, s. 127nn.
105
Ani v Dialogu ani ve zprávě o legaci se nenachází odkaz na Niceta, srov. MICHEL, A. Humbert und
Kerullarios, sv. II, s. 307.
106
SMITH, H. Taking Bread, s. 8. Jinak MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. II, s. 307, který
vychází z toho, že text Dialexis byl zaslán před příchodem legátů do jižní Itálie a Antidialog jako přepracovaná forma Dialexis byl předán legátům. Antidialog je vydán V MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. II, s. 322-342.
107
SMITH, H. Taking Bread, s. 129.
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však zcela minul účinkem, protože vyvolal hněv legátů a vyprovokoval je
k napsání odpovědi.

2.2.6

Contradictio adversus Nicetam108

Kvůli odmítnutí latinského ritu eucharistie 109 a doporučení manželství
kněží byl Niketas napaden urážlivým tónem v Contradictio: „Avšak běda tobě,
[...] není v tobě ani trocha mnišské vzdělanosti, veden jsi zlovůlí a chtíčem
téměř proti Svaté římské a apoštolské církvi a nehledíš na rady všech svatých
otců až hrůza. Hloupěji než osel pokoušel ses rozbít čelo lva a kamenné zdi“ 110
jako Graeculus a Epikur: „Ty však, ubohý Niceto, dokud nepřijdeš opět
k rozumu, budiž vyloučen z veškeré křesťanské církve se všemi, kteří tě následují v tak zvráceném učení“. 111
Text se v žádném případě nezabývá Niketovým spisem a jeho žádostí, nýbrž jen odmítá některé prvky řecké církevní praxe. Při zběžném pozorování by
se mohlo zdát, že legace svého cíle dosáhla, protože císař Konstantin stále ještě
věřil v možnost politické aliance se Západem. Donutil Niketu Stetatha, aby se
účastnil spálení svých spisů při disputaci v klášteře Studion 24. června 1054
a aby se legátům omluvil. Tuto událost římští vyslanci v Commemoratio trium-

108

Contradictio, s. 136-150.
Výraz „eucharistie“ pochází z řec. eucharistia (z eucharistein = děkovat). Je to svátost ustanovená
Ježíšem při Poslední večeři, když o Velikonoční hostině dal svým učedníkům chléb a víno jako svoje
tělo a svou krev jako památku na novou a věčnou smlouvu. Během doby byla tato svátost označována
různými názvy: večeře Páně (1 k 11,19), lámání chleba (L 24,35, Sk 2,42.46...), dar, oběť, památka,
mše. Nový zákon obsahuje čtyři verze o ustanovení eucharistie (Mt 26,26-28, Mk 14,22-24, L 22,1920, 1 k 11,23-25), které připomínají důležitost a ústřední význam eucharistie v životě církve. Katolická
církev oslavuje eucharistii „jako výraz díků a chvály Otci, jako památku na oběť Krista a jeho těla, jako
přítomnost Krista v síle moci jeho Slova a jeho Ducha“ (Srov. Kat. katol. c. 1358). Podstatnými znaky
eucharistie jsou chléb z pšenice a víno z hroznů, ve kterých se posvěcením děje proměna v tělo a krev
Krista (transsubstanciace). Katolická církev věří, že v posvěcených způsobách je Kristus přítomen
pravým, skutečným a podstatným způsobem.
110
Contradictio, s. 137 a, ř. 9nn.: „Sed vae tibi, [...] qui nulla coenobitali es animatus disciplina,
voluntate atque voluptate ductus propia contra sanctam et Romanam et apostolicam ecclesiam et
omnium sanctorum patrum concilia horribiliter latrasti, stultior asino frontem leonis et murum
adamentinum frangere tentasti“.
111
Tamtéž, s. 150 b, ř. 8-10: „Tu vero, miserrime Niceta, donec respicias sis anathema ab omni Christi
ecclesia cum omnibus, qui tibi acquiescunt in tam perversa doctrina“.
109
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fálně zaznamenali. 112 Patriarcha však odmítl jakoukoli vstřícnost vůči Latinům, 113 protože tradice a svaté kánony mu zakazují vytvářet společenství
s těmi, kdo odmítli pravověrné učení, jak o tom píše ve spisu Panoplia. 114 Prameny neposkytují žádný jednoznačný závěr o autorství Commemoratio. Humberta zmiňuje jako autora Codex Bernensis 292, fol. 51v, 59v, Sigebert
z Gembloux 115 a analista Saxo 116 . Jako dílo Fridricha Lotrinského je spis označen ve Vita Leonis, 117 stejně tak i u Jana z Bayon, který se odvolává na Vita
Leonis, 118 u Anonyma Mellicensis, 119 Petra Diacona, 120 Iva z Chartres 121
a Gratiana. 122 Codex Alexandria a Codex Vaticanus 4845 Latinus uvádí jako
autora papeže Lva IX. 123 Na základě těchto různých údajů o autorech se pokusil
Michel verifikovat Humbertovo autorství metodou srovnání stylu. k srovnání
použil Michel Dialog, Libri tres adversus simoniacos, první a druhý list Kerullariovi a dopis císaři Monomachovi. Tímto úzkým výběrem stylistických paralel byla zohledněna pouze srovnání, která pocházejí ze spisů, jejichž autorem je
s velkou mírou pravděpodobnosti nebo zcela prokazatelně Humbert. Dodatečné
těžkosti při identifikaci způsobil odkaz na vyslance v Commemoratio: „... Výroky a spisy těchto hlasatelů proti různým nepravostem Řeků a hlavně proti
spisům Michaela, konstantinopolského biskupa, a Leona, achridského metropolity, a několikrát řečeného mnicha Nicety byly přeloženy na příkaz císaře do
řeckého jazyka...“. 124 Aby Michel vyřešil problém rozdílných údajů o autorství,
112

Commemoratio, s. 151 a, ř. 16-19: „Post haec statim in conspectu omnium ad suggestionem
eorundem nuntiorum Romanorum iussit idem orthodoxus imperator praefatum incendi scriptum...“.
113
Pro označení obyvatel Západu používám termínů „Latinové“, který se běžně vyskytuje v odborné
literatuře. Důvodem pro volbu tohoto označení je to, že oficiálním jazykem na Západě byla latina a ti,
kteří přicházeli na Východ sami sebe nazývali „Latiny“. Srov. ZÁSTĚROVÁ, B. (ed.) Dějiny Byzance,
Praha: Academia, 1992, s. 279.
114
SMITH, M. Taking Bread, s. 157.
115
SIGEBERTI GAMBLACENSI monachi Chronica, s. 360.
116
Analista Saxo, s. 689, ř. 7.
117
Vita Leonis, lib. II, c. 19, s. 45: „Fredericus, tunc cancellarius... invective respondit quibusdam
obiectionibus, que ediderat Niceta monachus...“.
118
JAN Z BAYON, in: Belhomme, Historia, lib. II, c. 54, s. 248, s odkazem na Vita Leonis.
119
ANONYMUS MELLICENSIS, De scriptoribus ecclesiasticis, PL, 213, c. 68, s. 978.
120
PETR DIACON, De viris, c. 17, s. 1026n.
121
IVO Z CHARTRES, Panormia, PL, 161, lib. II, c. 124, s. 111.
122
GRATIANI decretum (Concordia discordantium canonum), ed. FRIEDBERG, A. Corpus Iuris
canonici, I, Leipzig, 1931, c. 3, D.XV.
123
Cod. Alex. 169, fol. 145v.
124
MICHEL, A. Accusatio, s. 159; Commemoratio, s. 151 b, ř. 9nn.: „... dicta vel scripta eorundem
nuntiorum adversus diversas calumnias Graecorum (Dialog, pozn. aut.) et maxime contra scripta
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provádí nakonec srovnání stylu s výše zmíněným fragmentem. 125 Přes konečnou dataci fragmentu na 24. června 1054, zde není žádná zmínka o oboustranné
exkomunikaci a přesvědčení, že se jedná o fragment řeči, kterou pronesl Fridrich 24. června 1054 v klášteře Studion, 126 nemůže vyloučit jeho spoluautorství
při vzniku Contradictio kvůli sepisování jiného spisu. Tento fragment má navíc
zcela odlišný charakter, protože se jedná o poděkování při gratulaci, což
s sebou nese další problémy při srovnání stylu a tím také při určení Fridrichova
autorství. 127 Zhodnotíme-li Michelovo jazykové srovnání, dostanou jím uvedené textové příklady následující podobu: ze 69 příkladů pochází 41 míst
z Dialogu, u kterého je však samotné Humbertovo autorství zpochybněno. 128
Devět míst vzešlo ze srovnání dopisu a 17 míst z Libri tres adversus
simoniacos. 129
Prameny nemluví ani jednoznačně pro Humbertovo autorství spisu
Contradictio, ani jednoznačně nevyvrací společné autorství. Můžeme-li tvrdit,
že jsou existující prameny dostatečným dokladem Humbertova autorství Dialogu, pokusíme se nyní na základě srovnání stylistických paralel stanovit jeho
případné autorství Contradictio, protože většina míst použitých při srovnání
pochází z Dialogu. Pak tady ovšem ještě máme odkaz na Dialog jako „nostra
narratio“ legátů, takže připsání Dialogu a Contradictio samotnému Humbertovi
dle vlastní výpovědi vyslanců není možné. Písemné střety však nevyvolalo
pouze azyma, nýbrž také otázka Filioque 130 zatím nebyla zcela projednána. To
se stalo podnětem pro následující spis, který měl být výsledkem disputace mezi
Lvem IX. a Řeky o Filioque na koncilu v Bari na podzim roku 1053. 131 Spis
legátů byl zaslán císaři.

Michaelis Constantinopolitani episcopi et Leonis Achridani metropolitani episcopi et saepedicti
Nicetae monachi iussu imperatoris in Graecum fuere translata...“.
125
Fragmentum „Accusationis“, s. 180.
126
MICHEL, A. Accusatio, s. 162-171.
127
Tamtéž, s. 196.
128
Tamtéž, s. 204-208.
129
Uvedená místa viz MICHEL, A. Accusatio, s.157n., pozn. 22-37.
130
POSPÍŠIL, C. V. Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie, Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2003, s. 363-374.
131
JUGIE, M. Le schisme byzantin, in: Échos d´Orient, 36/37, 1937/38, s. 197.
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2.2.7

Rationes132

„Po určité době žádám,“ píše autor tohoto listu císaři, „podle tvého státnického slibu, aby ses nehněval, ale spíš se mnou vzýval Ducha, o němž hodláme rozprávět a který je sám hybatelem a pomocníkem v boji s protivníky, kteří,
jelikož nemají účast na jeho milosti, říkají, že nepochází ze Syna a potažmo
z Otce“ 133 Je tedy zřejmé, že v popředí tohoto spisu, který byl zaslán císaři, stojí otázka po charakteru Filioque. Odpovědi byly hledány u latinských a řeckých
církevních otců.134 Tematický protějšek tohoto spisu na Východě tvoří
Synthesis, jejímž autorem je Niketas Stethatos, 135 který obvinil Římany z toho,
že chápou Boha Otce a Syna jako identické. 136
Na základě odkazu v Rationes může být vznik sbírky zařazen od doby po
koncilu v Bari na podzim roku 1053. 137 Michel datuje sepsání Rationes ještě
před disputaci v klášteře Studion 24. června 1054 a věří, že předání spisu lze
umístit ke konci legace.
Hlavní teze spisu se vztahuje ke schopnosti Syna „vydechovat“ směrem
k Otci. Principiálně vychází Duch svatý z Otce, ve společenství Trojice však
z obou, tedy z Otce a Syna, neboť principialita Otce nevylučuje spolupůsobení
Syna, protože Duch svatý je společenstvím obou. 138 Tímto spisem o Filioque
měla být „zkažená ortodoxie Řeků odstraněna a nahrazena pravou ortodoxií
římské církve.“ 139 Závěr spisu tvoří modlitba ke svatému Duchu za osvícení

132

Rationes de s. Spiritus processione a Patre et Filio. Podle Bruselského rukopisu, č. 29, fol. 173v176v, in: BRUCKER, P. ĽAlsac et ľéglise au temps du Pape Saint Léon IX, sv. I., Strassbourg, Paris,
1889, s. 323n., otištěno u MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. I, s. 97-119.
133
MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. I, s. 97, c. 1: „Debitum igitur promissionis tuae
maiestatis imperio solvere cupiente eiecta mora peto, ut non irascaris, sed potius mecum sanctum
invoces Spiritum, de quo disputaturi erimus, ipso auctore auxiliante contra suos contrarios, qui
extranei ab eius gratia dicunt eum non procedere a Filio veluti a Patre.“
134
Tamtéž, s. 112-117, kde Michel jednotlivé pasáže komentuje a verifikuje.
135
DISCHNER, M. Humbert von Silva Candida, s. 61n.
136
Synthesis Niketa Stetatha o Filioque je součástí práce: MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. II,
s. 372-409.
137
Rationes, s. 101, c. 5: „Sed... papa Leo tale me audiente in Barensi concilio coram universis, qui
aderant, de sancti Spiritus processione a patre et Filio dedit exemplum...“. Na koncilu v Bari roku 105
disputoval papež osobně s Řeky o Filioque. Srov. HOESCH, H. Kanonische Quellen, s. 30.
138
Tamtéž, s. 109, c. 9, č. 1. k tomu obr. 14, in: Obrazová příloha, s. 210.
139
MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. I, s. 83.
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císaře a jeho národů. 140 Spis však nedosáhl žádného úspěchu, protože byzantský myšlenkový kruh jím nemohl být prolomen. 141

2.2.8

Klatba a podání zprávy papeži

Nesmiřitelné protiklady, které se ventilují při disputaci a ve spisech, se
ještě vyostřily neústupným postojem patriarchy, který se zpěčoval sledovat Niketův příklad a vyjít Latinům vstříc. 142 Nakonec došlo k tomu, že papežští legáti položili 16. července 1054 exkomunikační bulu proti Kerullariovi a jeho nejbližším stoupencům na oltář v chrámu Hagia Sophia. Marně byli legáti, kteří už
chrám opustili, žádáni, aby exkomunikační bulu vzali zpět. Nakonec byla doručena patriarchovi, který ji přeložil císaři. 143 Patriarcha svolal synodu, na které
měli legáti obhájit svůj postup. Jakmile byli legáti, v té době už na odchodu,
informováni o patriarchově přání, znovu se vrátili do města. Podle Humbertovy
zprávy jim však po návratu císař doporučil, aby znovu odjeli, protože Kerullarios proti nim agitoval a 24. července patriarcha legáty vyobcoval a proklel. 144
Ačkoli papež zemřel v dubnu 1054, cítili se legáti jako vyslanci papežského
stolce oprávněni uvalit klatbu. Tímto krokem se dostal už dlouho doutnající
konflikt na veřejnost.

140

Rationes, s. 119, c. 10, č. 2.
ULLMANN, W. Growth, s. 124. Patriarcha se vzepřel setkání s legáty, jitřil lid a zakázal slavení
mší.
142
Svůj postoj odůvodnil Kerullarios ve svém dopisu Petrovi, Ep. Ad Petrum Antiochenum, PG, 120,
s. 816 C, arogancí legátů, kteří chtěli Byzantincům očividně udělit lekci.
143
JUGIE, M. Le schisme, s. 208.
144
k tomu srov. Příl. 2: Chronologie týdne od 16. do 24. července 1054, s. 214. Ve své oficiální zprávě,
pozměnil Kerullarios exkomunikační bulu legátů a vyjádřil pochybnosti nad vyslanectvím Lva IX.
a nad dvěma dopisy – právem, neboť oni, jak ukázal předložený výzkum, pocházely od Humberta –
a byl přesvědčený o Argyrově autorství. Následně exkomunikoval patriarcha legáty jako mluvčí
a spojence Argyra. Srov. WILL, C. Acta et scripta, s. 167.
141
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2.2.8.a

Excommunicatio145

Oba texty – podání zprávy (Commemoratio) a exkomunikační bula
(Excommunicatio) – patří sice na základě odkazu v Commemoratio k sobě, 146
avšak v Intitulatio byla uvedena všechna tři jména legátů. Klatba byla odůvodněna, přes papežovo napomenutí, nerozumným postojem patriarchy. Bylo mu
vytknuto, že uplatňoval svůj nárok protiprávně a zvýhodňoval následující bludná učení: „... tak jak nicolaité schvalují tělesné sňatky…, tak se pneumatomachové či theumachové odvracejí od pojmu Ducha svatého pocházejícího od Syna…“. 147 Tak jako simonisté prodává Kerullarios a jeho stoupenci Boží dar.
Přes uvedení tří legátů se Michel pokusil prokázat, že jediným autorem je
Humbert, proto opět provedl jazyková srovnání. 148 Přes mnohé jazykové paralely je otázkou, zda je skutečně Humbert jediným autorem, který mohl co do
stylistické formy a obsahu vytvořit Excommunicatio. Dále může být při identifikaci autora sledován odkaz v Commemoratio na Excommunicatio, který ukazuje vzájemnou závislost těchto děl. Uvedení dalších legátů na exkomunikační
bule lze možná vysvětlit tím, že se jedná o oficiální dokument římské kurie
a jména musela být v Intitulatio uvedena.

2.2.8.b

Commemoratio

Spisu Commemoratio 149 předcházel krátký list pro papeže Viktora II.
o průběhu legace. Tento dopis tvoří základnu pro Commemoratio, 150 o kterém
však není známo, kde a kdy byl napsán. 151 Text však nabízí deformovaný ob145

Excommunicatio, qua feriuntur Michel Cerullarius atque eius sectatores, ed. WILL, C. Acta et
scripta, s. 153-154.
146
Commemoratio, s. 152 b, ř. 20: „Denique exemplar chartae excommunicatoriae est tale...“.
147
Excommunicatio, s. 153 b, ř. 13-16: „... sicut Nicolaitae carnales nuptias concedunt… sicut
Pneumatomachi vel Theumachi absciderunt a symbolo Spiritus sancti processionem a Filio…“.
148
MICHEL, A. Lateinische Aktenstücke und Sammlungen zum griechischen Schisma (1053/54), in:
HJb, 60, 1970, s. 47-50.
149
Commemoratio, ed. WILL, C. Acta et scripta, s. 150-152.
150
MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. I, s. 45, pozn. 3.
151
WILL, C. Acta et scripta, s. 150, pozn. 1: „... že v této době a na tomto místě bylo sepsáno naše dílo,
přesně se to však nedá určit… je pravděpodobné, že tyto dokumenty sepsali legáti, aby tak zveřejnili
svoje skutky učiněné v Konstantinopoli .“
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raz, protože vina za ztroskotání mírové legace je připisována pouze Kerullariovi. Zda Commemoratio představuje pravdivou zprávu, jak míní Michel, lze pochybovat. Především proto, že „podání zprávy“ bylo jedinou latinskou verzí
událostí a navíc bylo koncipováno tak, že se musí objevit pochybnosti
o důvěryhodnosti řecké zprávy.
O Humbertově autorství zpravuje Sigebert z Gembloux: „Humbert, biskup
ze Silvy Candidy, toto popsal a spisy mnicha Nicety a Leona bulharského arcibiskupa v Ochridu odmítl. Tyto spisy byly přeloženy z latiny do řečtiny a na
příkaz císaře Konstantina byly Řeky čteny“. 152 Michel odůvodňuje Humbertovo
autorství tak, že v Dialogu a v Commemoratio Řeků byly vytčeny tytéž bludy. 153 Vyjdeme-li však z toho, že tyto bludy Řeků byly římskému stolci stejně
známé jako legátům, není nutný Michelův závěr, který spočívá především na
hypotetickém přijetí výlučného Humbertova autorství Dialogu. Ve svém srovnání stylu uvádí Michel také překvapujícím způsobem jen paralely mezi
Excommunicatio a Commemoratio, když přece právě kritérium stylu postuluje
jako rozhodující důkazní prostředek pro Humbertovo autorství prve zmíněného
díla. 154 Přes tuto námitku může být Humbert na základě absence protichůdně
vypovídajících pramenů považován za autora Commemoratio, čímž jsme však
nezískaly důkaz, ale pouze pravděpodobnost, že také Excommunicatio pochází
z jeho pera. Pro Humberta mluví také agitační dikce a způsob argumentace.
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SIGEBERT Z GEMBLOUX, Chronicon, MG SSVI, s. 360: „Humbertus episcopus Silvae Candidae
haec descripsit et scripta Nicetae monachi et Leonis Achridani Bulgarum archiepiscopi confutavit,
quae de Latino in Grecum translata, iussu imperatoris Constantini a Grecis recepta sunt“. ANALISTA
SAXO, MG SSVI, s. 689. Srov. k autorství také WILL, C. Acta et scripta, s. 150, pozn. 1: „Jelikož byl
Humbert, jak je patrné z mnoha indicií, vedoucím poselství, není takřka pochyb o tom, že i tento spis,
jakož i Dialogus [...] a vyvrácení Nicetova učení, pocházejí od něho.“
153
MICHEL, A. Lateinische Aktenstücke, s. 51. Proti Humbertovu autorství se staví WATTENDORF,
J. Stephan IX. (Historische Beiträge zur Geschichtsforschung, ed. T. LINDER), Diss. Paderborn, 1883,
s. 144. HOESCH, H. Kanonische Quellen, s. 30, se odvolává v otázce autorství nově na příslušnost ke
sbírce dopisů a rezignuje na další prověřování. Příslušnost může být indicií, nikoli však dokladem autorství.
154
Srov. MICHEL, A. Lateinische Aktenstücke, s. 55n.
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2.2.9

Dopis pro patriarchu Petra z Antiochie

Tento dopis sice nepatří do skupiny „schisma“ spisů, přesto je zapsán
v Cod. Bern. Lat. 292 a měl by být tedy na tomto místě prozkoumán.
Jako nástupce na stolec patriarchy v Antiochii, který byl od jara 1052
uprázdněný, jmenoval Konstantin IX. Monomachos Petra. Jeho funkční období
bylo charakteristické snahou spojit církve pod společnou hlavou římské církve,
pročež také poslal papeži Lvu IX. nástupnický list. 155 Pokusil se být prostředníkem ve sporu mezi Římem a Byzancí a varoval byzantského patriarchu před
tím, aby ohrozil církevní unii se Západem svou nezávislostí ohledně různých
církevních náhledů. 156
V předloženém dopisu děkuje papež Petrovi za neprodlené ohlášení svého
nástupu a potvrzuje ho v úřadu. Poněvadž ani v jednom z dopisů nelze nalézt
předzvěst konfliktu s Byzancí, zařadil Michel časově vznik papežského listu do
zimy roku 1052/53. Do doby trochu pozdější, do druhé poloviny roku 1053,
datuje dopis Hoesch, protože je zařazen v registru před druhým dopisem Kerullariovi. Tímto dopisem měl Humbert, ne Lev IX., poprvé přijít do kontaktu
s Řeky. Autor povzbuzuje Petra, aby se společně s ostatními stoupenci papeže
bránil byzantské aroganci a aby uzavřeli svazek dobra. 157 Budeme-li hájit Michelovu tezi o Humbertově autorství, je třeba vysvětlit, proč autor nebyl pohoršen ani absencí Filioque v Petrově Vyznání víry ani řeckým manželstvím kléru.
V tomto případě se kloním k názoru Margit Dischner, 158 že tento list nepsal Humbert, neboť lze těžce akceptovat náhle mírné způsoby vyjadřování ve
vztahu k aspektům, které v jiných listech ostře napadá. Uvažovat lze v tomto
případě o autorství papeže Lva IX., kterému lze připsat mírnější charakter.
Z mocensko-politických důvodů mohl od oněch dvou sporných bodů odhlédnout. Kdyby měl být Humbert opravdu autorem tohoto dopisu, jak tvrdí Michel, znamenalo by to, že v případě možné kooperace by pro Humberta dogma155

MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. II, s. 447nn.
SMITH, M. Taking Bread, s. 25.
157
DISCHNER, M. Humbert von Silva Candida, s. 68.
158
Tamtéž, s. 68.
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tické otázky nehrály žádnou roli. Ve svém dopisu do Byzance by mohl sporné
dogmatické body použit jen jako záminku k tomu, aby dosáhl podřízení Byzance pod autoritu Říma. Tato teze by mohla být podpořena podobným jednáním
ve vztahu k Jindřichovi III., který ze strany Humbertových církevně právních
principů přes své zásahy do vnitřních záležitostí církve (máme na mysli Sutri)
zakusil rozvážné odsouzení, popřípadě byl kritizován alespoň v náznacích.
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3. POČÁTKY V MOYENMOUTIER
Při sebevětší snaze zůstane pokus o rekonstrukci Humbertova života torzem, což je dáno nedostatkem dochovaných zpráv o jeho životě a působení, a to
především v době před jeho příchodem do Říma. Naše povědomí o lotrinském
reformním mnichovi se skládá ze střípků zpráv, ze kterých vyplývá, jak velký
vliv měl tento muž na své okolí a následující generace. Je proto zarážející, že se
nenašel nikdo, kdy by nám zprostředkoval jeho životopis (vita). 159 Základní
informace však máme od dvou mnichů, kteří v rámci své literární činnosti zanechali také několik údajů o Humbertovi ze Silvy Candidy.

3.1 VSTUP DO KLÁŠTERA
Pramenem pro Humbertovo rané období jsou Jan z Bayon a Richer ze
Sens. Jan z Bayon byl dominikánem a sepsal kolem roku 1326 dějiny kláštera
v Moyenmoutier, Humbertova „rodného“ kláštera. 160 Rozsáhlé pasáže z jeho
díla byly recipovány a publikovány v roce 1724.161 Jan z Bayon zpracoval události počátku 11. století, zejména z akt kláštera v Moyenmoutier. Tím získávají
informace, které nám Jan z Bayon zprostředkuje, jistý stupeň autenticity.
S vlastními dějinami kláštera končí v roce 1147 smrtí opata Mila, zatímco
obecné dějiny dotáhl až do roku 1220. Jeden fragment, sepsaný po roce 996
mnichem Valcandem nám zprostředkuje rovněž informace o Moyenmoutier. 162
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ROBISON, E. Humberti, s. 1.
k tomu obr. 1 a 2, in: Obrazová příloha, s. 204.
161
BELHOMME, Historia Mediani in monte Vosago monasterii ordinis sancti Benedicti ex
congregatione sanctorum Vitoni et Hildulfi, Strassbourg, 1724. Toto dílo se objevuje znovu vytištěno
u CALMET, A. Histoire do Lorraine, 1. vyd., sv. II., Nancy, 1728, Preuves, s. LXIInn. .
162
Valcandův fragment v tištěné podobě u: MEINERT, H. Papsturkunden in Frankreich, sv. 1
(Champagne, Lothringen), s. 177. Abhandlungen der Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Phil.-Hist. Kl. II, 3,
Berlin, 1932. k tomu srov: DISCHNER, M. Humbert von Silva Candida, s. 7.
160
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Liber de s. Hildulfi successoribus, který podává zprávu o opatech
v klášteře Moyenmoutier, končí kolem roku 1020. Jan z Bayon je tedy pro nadcházející období mnohdy jediným pramenem. Richer ze Sens sepsal kolem
roku 1264 svá Gesta Senoniensis Ecclesiae 163 o jižním sousedním klášteře
Moyenmoutier. Částečně se shoduje s Bayonem, ovšem uvádí také historické
omyly, které se Bayona neobjevují. Richer tedy tvoří částečně oporu pro Bayona. 164 Z jednotlivých fragmentárních zpráv se pokusíme vymezit vnější rámec
pro Humbertův život a odhalit aspekty, které mohly ovlivnit jeho duchovní vývoj.
Už v otázce data a místa narození podávají zmíněné prameny buď protichůdné informace nebo jsou zcela zamlčeny. Benzo z Alby a Berengar z Tours
označují Humberta jako Burgunďana, 165 což je údaj, který byl korigován Lanfrankem: „Hunc, non de Burgundia sed de Lothringia sanctus Leo Romam
traduxit,...“. 166
Bonizo ze Sutri uváděl Humberta jako neřímského člena kurie s odkazem:
„ex Lugdunensi Gallia Ubertus Silve Candide episcopus,...“, 167 u kterého stojí
za zmínku, že se Gallia Lugdunensis nekryje s Lotrinskem, ale místy
s Burgundskem. 168 Bonizově poznámce může být přičítána určitá výpovědní
hodnota, protože jakožto člen reformní kurie měl v tomto ohledu relativně jistou znalost o původu jak předchůdců, tak svých současníků u kurie.
Také pokus novějšího výzkumu definovat přesně místo narození na základě jednoho spisu připisovaného Humbertovi ve spojení s údaji Sigeberta
z Gembloux, dle kterých byl prý Humbert monachus Tullensis, ztroskotal. 169
163

RICHER, Gesta Senoniensis Ecclesiae, MGH SS XXV, s. 253-345.
Přesnější výzkum obou pramenů co se týká jejich nezávislosti najdeme u MICHEL, A. Humbert und
Hildebrand bei Nikolaus II. (1056/61), in: HJb, 72, 1953, s. 133-161.
165
BENZONIS episcopi Albensis ad Heinricum IV. Imperatorem libri VII, MGH SS XI, lib. II, c. 2,
s. 671, ř. 23-37. LANFRANC Z LE BEC, De Corpore, s. 409n.: „Scriptum Humberti Bugundi, quem
fecerant Romae episcopum cardinalem...“.
166
BENZONIS episcopi Albensis ad Heinricum IV. Imperatorem libri VII, MGH SS XI, lib. II, s. 409n.
V registru k Rescriptum contra Lanfrancum, Corp. Christ. contin. mediaev., sv. 84, 1986, s. 215
167
BONIZONIS episcopi Sutrini Liber ad amicum, MGH, Ldl I., s. 588, ř. 18nn.
168
SCHIFFER, TH. Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Vertrag von Meersen (870) bis zum
Schisma von 1130 (Historische Studien 263), Berlín, 1935, s. 56, pozn. 5.
169
Sigeberti Gemblacensis monachi Liber de scriptoribus, PL, 160, c. 150, s. 581. V jeho výzkumu
„Die Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam“ je dílo Humberta, pozdějšího kardinála ze Silvy Candidy. SB Bayerische Akademie der Wissenschaften Phil. Hist. Kl., Heft 1, München, 1957, s. 12nn,
lokalizuje A. Michel mylně do Westvogesen.
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Protichůdné údaje o Humbertově původu můžeme relativizovat tezí, že
Humbert se sice narodil v Burgundsku, ale jako oblát vstoupil do lotrinského
kláštera Moyenmoutier. 170
Stejně tak sporné jako Humbertův původ je i jeho datum narození, které
může být stanoveno pouze podle jeho vstupu do kláštera v Moyenmoutier.
O jeho vstupu do kláštera máme následující informaci: „... Humbertovi, který
pak vynikal nadáním, se v roce 1015 z podnětu rodičů dostalo vzdělání
v mnišském hábitu v Medianu ...“. 171 Tato věta připouští různé závěry. Humbert
mohl vstoupit do kláštera roku 1015 za opata Hardulfa a přijal mnišský hábit. 172
Podobně však lze tuto větu interpretovat tak, že se Humbert stal roku 1015 novicem, a proto byl do kláštera přijat nějakou dobu před rokem 1015. Odkazem
na tuto alternativu může být pojem exercitium litterarum, pod kterým lze chápat studium gramatiky nebo svobodných umění. 173 V opatech Norbertovi
a Lambertovi našel oporu pro svá studia a také duchovní rozvoj, takže o něm
mohl později Lanfrank napsat: „Všichni, kteří ho buď osobně znali, nebo tak
zvěděli od těch, kteří ho poznali, prohlašují, že Humbert byl muž zbožný, jenž
vynikal vytrvalostí v křesťanské víře a svými svatými skutky. Byl prý také výborně vzdělán v náboženských i světských vědách“. 174
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SCHMIDT, T. Zu Hildebrands Eid vor Kaiser Heinrich III., in: AHP, 11, 1973, s. 380n.
JAN Z BAYON, ed. Belhomme, Historia, s. 237: „... Humbertus clari postmodum ingenii, anno
millesimo decimo quinto litterarum exercitio, sub monachili habitu, Mediani Loci a parentibus oblatus
inbuitur...“.
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HALFMANN, H. Cardinal Humbert, sein Leben und seine Werke mit besonderer Berücksichtigung
seines Traktats Libri tres adversus simoniacos, Phil. Diss, Göttingen, 1883.
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ROBISON, E. Humberti, s. 3. Srov. také GILCHRIST, J. Cardinal Humbert of Silva Candida, in:
Annuale Mediaevale, III, 1962, s. 29-44; s. 29. Nesrozumitelný je starší údaj v práci MICHEL, A.
Humbert und Kerullarios, sv. I, s. 77, že vstoupil Humbert do kláštera v 9 letech, bez uvedení, jak
k tomuto počtu došel. ROBISON, E. Humberti, s. 3. přesto připomíná interpretační charakter teze
o Humbertově datu narození kolem roku 1000.
174
Lanfranc, De Corpore, s. 409: „Humbertum virum fuise religiosum, fide Christiana et sanctissimis
operibus perseverantissime decoratum, scientia divinarum ac saecularium litterarum apprime eruditum
testantur omnes qui vel propria experientia eum noverunt, vel ab aliis qui ipsum experti sunt, ejus
cognitionem acceperunt“.
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3.2 MOYENMOUTIER V DOBĚ BISKUPA
BRUNA
Pro zkoumání dalšího Humbertova vývoje je významné postavení Moyenmoutier v rámci lotrinské reformy. V 11. století patřil klášter diecézi
Toul. 175
Biskup Bruno z Toul (1026-1051), pozdější papež Lev IX., 176 měl zvláštní
vztah k řeholnímu životu. Byl vychován v klášteře sv. Apera (St-Èvre) 177 clunyjské reformní observance na jihovýchodním předměstí Toul, který také současně poskytoval přístřeší biskupské škole. 178 Když těžce onemocněl na rodném hradě v Egisheimu, zjevil se mu, podle zprávy ve vita Leonis, stařec
v mnišské kutně a uzdravil ho a podle jeho pevného přesvědčení to nemohl být
nikdo jiný než sv. Benedikt. 179 Tak si začal mladý kanovník budovat svůj vztah
k mnišství a v době, kdy došlo ke sporu biskupa Hermanna (1019-1026)
s mnichy, postavil se Bruno zcela jednoznačně na jejich stranu. 180 Jako pozdější
biskup ovlivňoval duchovní klima a hospodářský rozvoj zejména tří biskupských vlastnických klášterů, mezi nimiž se nacházely také klášter
sv. Mansueta 181

na

severovýchodě

města

a klášter

sv. Hidulfa

v Moyenmoutier. 182 Pro klášter sv. Apera realizoval rozsáhlou propagaci. 183 Od
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MICHEL, A. Die Anfänge des Kardinals Humbert bei Bischof Brun von Toul‚ Leo IX., in: StudGreg, III, 1947/48, s. 299n.
176
k tomu obr. 5, 6, 7, in: Obrazová příloha, s. 206n.
177
Sv. Èvre (lat. Aper) byl šestým biskupem v Toul mezi léty 500-507.
178
Vita Leonis IX, 1, 3n., in: PL, 143, s. 471. Náčrt životů jednotlivých biskupů v Toul je zachycen
v Gallia christiana, XIII, 1785, 858nn, 985n (Bruno); BRUCKER, P. Ľ Alsace et ľÉglise au temps du
pape S. Léon IX (1002-54), Strassburg, Paris, 1889, I, s. 23n.; Tentýž, Leben Papst Leo IX., Strassburg,
1902, s. 6; MARTIN, E. S. Léon IX (Les Saints), Paris, 1904. Klášter sv. Aper byl roku 1793 až na
zbytky opatského domu zcela zničen.
179
Vita, I., 5, s.670n.
180
1. C., 1, 6. Podle RADULFA GLABERA, PL, 142, s. 714c, ř. 22, měli být biskupu Hermannovi
„mniši tohoto otce (Viléma) s jeho institucí tak protivní, že dokonce honestissimum fratrem, nomine
Widricum, který byl zbožným otcem právě tohoto místa, zbil holí, aby ho potrestal“. Na základě jedné
listiny, poskytuje však Gallia christ. XIII, 984n., přátelštější obraz biskupa. Mniši nechtěli farářům,
jejichž duchovní správě podléhali, platit žádný desátek, jestliže příslušeli k vlastnímu řádu. Onen Wiedrich nás bude ještě zaměstnávat.
181
Sv. Mansuy (lat. Mansuetus) byl prvním biskupem v Toul.
182
BLOCH, R. Die Klosterpolitik Leos IX. in Deutschland, Burgund und Italien, in: AUF, 1930, XI,
s. 190-194 (Klöster der Diözese). k pozdější papežské klášterní politice Lva IX. srov. HIRSCH, H.
Untersuchungen zur Geschichte des päpstlichen Schutzes, in: MIÖG, 1942, s. 363-433. Cílem papežo43

svého příbuzného Konráda II. dosáhl v roce 1033 diplomu, že potvrzuje staré
a nové majetky kláštera. 184 S císařem a jeho ženou přiměl k darům nejvýznamnější reformní opaty, jako Richarda ze sv. Vanne, Siegfrieda z Gorze a Poppa
ze Stabla, a také měšťany a obyvatele vesnic přiměl ke stavbě. Sám biskup daroval 30 hřiven stříbra a nový statek a slavnostně klášter vysvětil. 185
V Brunových listinách, které se nám dochovaly, vydává klášterům sv. Apera a
sv. Mansueta navždy vykoupení oltáře (redemptio altarium). 186
„Vykoupení oltářů“ bylo výlučně francouzským nařízením. Výnosy jednotlivých církevních statků spočívaly v desátcích a oblacích. Na jednotlivé oltáře byly vázány také zvláštní nadace, důchody, z nichž některé se kumulovaly
v jedněch rukou. Výnosy z takových oltářních nadací náležely výlučně knězi,
který měl na starosti péči o duše (cura animarum), a musely tedy být při úmrtí
nebo změně duchovního biskupem koupeny jednorázovou platbou. 187
V určitém množství privilegií se Bruno vzdal vykoupení takových prebend,
jejichž oltáře se nacházely v držení kláštera. Jako papež pak zvyk redemptio
zcela odstranil. 188
Brunova privilegia pro klášter sv. Apera můžeme označit jako nové zakládací listiny. Na počátku 11. století byl tento klášter zpustlý. Biskup Bertold
(995-1019) sem přivedl opata Viléma (962-1031) ze sv. Benigna (Dijon). 189
Do rekonstrukčních prací se zapojili jak laici, tak také duchovní. Jména dobrodinců a výše jejich daru měla být zachována a ctěna i v budoucnosti.
vých ochranných ustanovení se stala snaha vyloučit světské vlastnické právo nad kláštery. k tomu obr.
3, in: Obrazová příloha, s. 205.
183
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et ľÉglise au temps du pape S. Léon IX (1002-54),I, a. 100 ; BLOCH, R. Die Klosterpolitik Leos IX.,
s. 191n.
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Nesmělo přitom dojít ke zmenšení majetku prebendy. Pozdější formule zněla opakovaně: „Altaria
sine deminutione deferantur“.
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Vita, II, in: PL, 143, s. 491d: „venditiones altarium sub anathemate prohibuit, sed constituit, ut
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proprio pastori ecclesiae gratis concederet“. Tento text se vztahuje ke koncilu v Remeši roku 1049.
Neboť od té doby pojednává biskup Thierry z Verdunu výkup oltáře jako simonii, jak v jedné studii
dokládá benediktin HUGHEBEART, N. N. Léon IX et la lutte contre la simonie dans le diocese
de Verdun, in: StudGreg, I (1947), s. 417-432.
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Srov. Vita Leonis, I, 2 (468c): „(Bertoldus pozn. aut.) monasteriorum normam interius et exterius
resturavit.“
44

V listině Divinae dispositionis z 17. června 1034 pro sv. Apera stanovil na
svoji památku a spásu duše, že šest nejnověji zřízených oltářů (altaria) stejně
jako ostatní staré v celém opatství odpradávna (ab antiquo tempore) nemusí být
vykoupeny mnichy při změně opatrovníka. Poplatek příslušející biskupovi byl
tak klášteru prominut. Duchovní správci nastupující na základě volby mnichů
měli úřad (cura animarum) přijmout jen z rukou biskupa. Mniši byli nabádáni
k modlitbám za zakladatele a nástupci v úřadu biskupa byli naléhavě žádání,
aby vnímali tuto oblaci jako trvalou a právoplatnou (firma et rata).
Je však třeba připomenout, že dříve než působil v Lotrinsku Vilém ze
sv. Benigne (Dijon), ovlivněný clunyjským myšlenkovým dědictvím, byl klášter reformován z Gorze. Biskup Bruno z Egisheimu, měl k mnichům kláštera
sv. Apera, reformovaného Vilémem, 190 velmi blízký vztah. Kláštery sv. Mansui
a Moyenmoutier byly Vilémem podrobeny reformě, poté co se Bruno stal biskupem v Toul. 191
Díky reformě z Gorze nebyly nedostatky v klášteře v takovém rozsahu jako v normanské a burgundské oblasti. 192
Bruno podporoval Vilémovu reformní linii a jak dokládají jeho listiny,
snažil se odstranit vnější vliv. Předal proto kláštery sv. Mansui a Moyenmoutier
žákovi Viléma Widrichovi. 193 Reforma měla od počátku právní ražení, a proto
byl učiněn v souvislosti s fenoménem tzv. „lotrinských právních škol“, jejichž
existence je dnes zpochybňována, 194 pokus, při kterém mělo být na základě
klášterních katalogů v Moyenmoutier a katalogů spřátelených klášterů stanoveno, jakou literaturu měl Humbert k dispozici a jakými texty byl případně ovlivněn. 195 Výsledkem tohoto šetření zůstává, že měl sice k dispozici Ambrožova
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BULST, N. Untersuchungen zur Klosterreform Wilhelms von Dijon (962-1031), Pariser Historische
Studien, sv. 11, Paris, 1973, s. 113. Vilém se nepokusil prosadit právní změny ve vztahu kláštera
k biskupovi a vlastnickému pánovi, takže si mohl biskup nadále udržet svůj vliv.
192
Tamtéž, s. 106.
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Tamtéž, s. 12. Poznávacím znamením Vilémovy reformy byla vázanost na osobu, zřeknutí se centralismu a zásahů do práv vlastníků. Bruno se snažil reformními kroky napravit nedostatky, které se
v Moyenmoutier objevily za působení biskupa Bertholda a jeho nástupce Hardulfa. Přesněji o těchto
nedostatcích informuje Vita Leonis, s. 141n.
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HOESCH, H. Kanonische Quellen, s. 179. k tomu obr. 4, in: Obrazová příloha, s. 205.
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kázání, Soliloquia od Isidora ze Sevilly, texty od Augustina, Luciana, Řehoře
Velikého, Anastasia a Cypriánovy dopisy, přesto však přesnou znalost Pseudoisidora, kterou se později Humbert vyznačoval, nelze doložit na základě knih
existujících v horním Lotrinsku. Takže se zdá, že přístup ke kanonickým pramenům získal Humbert až v Itálii, čímž je však relativizována teze, že církevní
reforma byla importována z Lotrinska. 196
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Tamtéž, s. 194.
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4. KARDINÁLEM ZE SILVY CANDIDY
Humbertovo přátelství s Brunem z Toul zrodivší se už v Lotrinsku nebylo
přerušeno ani po Brunově dosazení do úřadu svatého Petra. Nově zvolený papež Lev IX. vzal Humberta s sebou do Říma ke kurii a jmenoval ho arcibiskupem sicilským. Zmíněný úřad měl však pouze nominální charakter, protože
Sicílie byla pod arabskou nadvládou. Zdálo se však, že bude toto území zanedlouho dobyto Normany, kurie proto chovala naději, že bude moci otevřít Západu oblasti, které byly doposud pod byzantským vlivem. 197 Když se naděje
Lva IX. na Sicílii zhatily, jmenoval Humberta kardinálem ze Silvy Candidy. 198
Humbertovo vysoké postavení u kurie se manifestuje v jeho dopisu biskupovi z Angers. Tento biskup byl jedním z prvních stoupenců Berengarova učení
o charakteru „Večeře Páně“ a kritizoval Berengarovo odsouzení na synodě ve
Vercelli roku 1050. 199 Humbert, který sepsal list za papežovy nepřítomnosti, ho
varoval před heretickým bludným učením a kritizoval jeho postoj proti biskupovi Gervasiovi z Le Mans. Tento list je první literární svědectví, které nepochybně pochází od Humberta.
Zvláštní důvěra, kterou vkládal Lev IX. do Humbertových schopností, se
ukazuje v tom, že ho jmenoval jako jednoho ze tří papežských legátů do mise,
která byla vyslána do Byzance. Konflikt mezi Východem a Západem však eskaloval v neposlední řadě také kvůli Humbertovu neústupnému postoji a vedl
nakonec k exkomunikaci byzantského patriarchy Humbertem a dalšími dvěma
legáty.
Přes nezdařenou legaci zastával Humbert za pontifikátů nástupců Lva IX.
plně zodpovědnou pozici. Například za pontifikátu Viktora II. vyřídil na Monte
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pozn. 20.
47

Cassino sporné záležitosti, protože papež nebyl spokojen s výsledkem volby
opata a chtěl celou záležitost napravit. 200
Po smrti Viktora II. započal Humbert se psaním svého nejznámějšího díla
Libri tres adversus simoniacos. Toto dílo mělo tři knihy, nedochovalo se však
ve své celistvosti.
V první a druhé knize zkoumá Humbert platnost simonistických svěcení.
Snažil se doložit, že účinné svátosti mohou být udílené pouze od kanonicky
zvolených kněží, nikoli však od heretiků. Poněvadž byli simonisté zahrnováni
mezi heretiky, byly také jimi udílené svátosti neplatné, a to i v případě, že bylo
svěcení simonistou uděleno zdarma. Ve třetí knize Humbert pranýřuje obecně
laickou dispoziční moc nad církví. Úzké rozšíření tohoto spisu však signalizuje,
že mu nebylo umožněno žádné široké využití.
Když se stal papežem Fridrich z Lotrinska jako Štěpán IX., ustanovil
Humberta knihovníkem u kurie. 201 Po jeho smrti se Humbert stal jedním
z kandidátů na papežský úřad. 202
Úzká spolupráce s Mikulášem II. je dokumentována už na základě sporu
o Berengarovo pojetí večeře Páně na synodě z roku 1059. Ještě jednou se tak
Humbert dostává literárně do centra pozornosti, když sepsal Vyznání, kterým
se musel Berengar z Tours zříct na synodě svého pojetí eucharistie.
Humbert zemřel 5. května 1061 v Římě. Papež Mikuláš II. jej nechal pohřbít v Lateránu v Konstantinově bazilice.
Až do své smrti patřil Humbert bezesporu k nejvýznamnějším
a nejdůležitějším mužům kurie, přičemž byl svými nekompromisními postoji
a důkladnými kanonickými znalostmi vůdčí osobností nového reformního
proudu.
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Papež Viktor II. zasáhl do svobodné volby mnichů. Pod Humbertovým předsednictvím byl nakonec
zvolen Fridrich z Lotrinska opatem. Srov. HALFMANN, H. Cardinal Humbert, s. 22. Když se někteří
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protože odpor vůči papežskému legátu porušoval svatost papeže.
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4.1 ŘÍMSKÁ KURIE V DOBĚ LVA IX.
Lev IX. přivedl s sebou do Říma vůdčí postavy lotrinských reformátorů.
k této skupině patřil vedle Humberta, Fridricha Lotrinského, Huga Candidy
také Hildebrand. 203 Ten byl vychováván a vzděláván v církevním prostředí, jak
dokládají slova Pavla z Bernriedu: „...a v této době (dětství) ho rodiče svěřili
jeho strýci, opatu kláštera svaté Bohorodičky panny Marie na Aventinu, aby mu
poskytl vzdělání ve svobodných uměních a mravní výchovu.“ 204 Své jazykové
dovednosti získal od Laurentia z Monte Cassina, ovšem postrádal lepší právnické vzdělání. 205 Dosáhl nižších svěcení a postoupil až do kuriálních kruhů
kolem Řehoře VI. 206 Jako kaplan angažovaný u kurie ho po událostech
a závěrech ze Sutri nerad (invitus) následuje do exilu v Německu, odkud se vrátil s Lvem IX. zpět do Říma. 207 Za Lva IX. působil Hildebrand při bazilice svatého Pavla za hradbami. 208 Je zajímavé, že tento budoucí papež a muž, po kterém získala církevní reforma své jméno, nezanechal žádnou výjimečnou stopu
z období pontifikátu Lva IX. 209 V této době je vůdčí osobností papežské kurie
Humbert ze Silvy Candidy. Humbertovo vlivné postavení se ukazuje také ve
vedení papežské kanceláře v době papežovy nepřítomnosti, kdy vytvořil mnohé
důležité spisy. 210
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Pozdější papež Řehoř VII. (1073-1085).
Das Register Gregors VII., ed. E. Caspar, MGH Epp. sel. 2 (1920/23); Reg. Greg. I, 1, s. 4; I, 11,
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do Říma nějaké duchovní instituci jako „puer oblatus“. Srov. Pavel z Bernriedu, Vita, s. 477, c. 9: „...in
qua (pueritia) avunculo suo, abbati monasterii s. Dei genitricis Mariae in Aventino monte ad
instructionem liberalis scientiae et compositionem moralis disciplinae a parentibus commendatus.“
205
Srov. k Hildebrandovi: FUHRMANN, H. Papst Gregor VII. und Kirchenrecht, STG, XIII, 1989,
s. 129. SCHIEFFER, R. Gregor VII. Ein Versuch über die historische Größe, in: HJb, 97/98, 1978,
s. 103, ukazuje na základě toho, že Řehoř vybíral své doklady nesystematicky, že nebyl žádný vzdělaný
právník, přestože se ve svých listech neustále odvolával na kánony a dekrety svatých otců.
206
Reg. Greg. VI, 14a, s. 483: „... non libenter ad sacrum ordinem accesi et invitus ultra montes cum
domno papa Gregorio abii“.
207
Reg. Greg. VII, 14a, s. 48.
208
BONIZO, Liber ad amicum, lib. V, c. 5, s. 632.
209
Spis „Liber ad amicum“ sepsaný kolem roku 1086 Bonizem ze Sutri, musel být posuzován pod
aspektem rozhodného stranění „gregoriánů“ papeži. Z toho lze také vysvětlit velký význam, který Bonizo připisuje Hildebrandovi-Řehořovi od počátku jeho kuriální kariéry.
210
DISCHNER, M. Humbert von Silva Candida, s. 45.
204

49

Ke kuriálnímu okruhu spolupracovníků patřil také Petr Damian, 211 který
však spíše stál v pozadí, protože papež se obracel zejména na „své“ reformátory
pocházející z Lotrinska. Převor z Fonte Avellana reprezentoval kritického reformního ducha v Itálii, který se v mnoha ohledech překrýval s představami
reformní skupiny přicházející z Lotrinska. Přesvědčení, že myšlenkové bohatství reformy bylo takřka výlučně importováno z Lotrinska, je ve své výlučnosti
už z tohoto důvodu neudržitelné.

4.2 NORMANSKÉ NEBEZPEČÍ V JIŽNÍ ITÁLII
Konstantou byzantské zahraniční politiky byla starost o udržení Itálie jako
předmostí k Evropě. Jestliže zde ohlásil své nároky rovněž Ota I., další panovníci, jako Jindřich II., Konrád II a Jindřich III. se omezili ve své politice vůči
Itálii v letech 1022, 1027, stejně jako roku 1046 na to, aby připoutali langobardská knížata v Capui, Beneventu a Salernu těsně k říši. Novým faktorem,
který musíme mít od počátku 11. století na paměti, jsou Normané, kteří kolem
roku 1050 ovládli nejenom dřívější byzantské oblasti v jižní Itálii, ale také donutili k závislosti langobardská knížata, takže prakticky stanuli před branami
církevního státu. Už z doby kolem roku 999 existují zprávy o normanských
poutnících, kteří se vrací z Jeruzaléma, aby pomohli v boji proti Arabům, kteří
oblehli Salerno. 212
Papež Benedikt VIII. se neúspěšně snažil přimět císaře k zásahu do poměrů v jižní Itálii a tím i k prosazení svého vlivu v jižních oblastech. A právě za
211

Krátký bibliografický přehled života a díla se nachází u LAUDAGE, J. Priesterbild, s. 185n. pozn.
77n., stejně jako u REINDEL, K. Neuere Literatur zu Petrus Damiani, in: DA, 32, 1976, s. 405-444.
Soudobého biografa našel Damian ve svém žákovi Janu z Lodi, převorovi ve Fonte Avellana
a pozdějším biskupovi v Gubbiu: Vita b. Petri Damiani, PL, 144, s. 113nn. Damian po svém studiu ve
Faenze, Parmě a Ravenně, kde se seznámil s reformním duchem Jana z Cesana, vstoupil kolem roku
1038 do kláštera Fonte Avellana. Zde obdržel své ražení prostřednictvím asketického a eremiticky
žitého mnišství. Během této periody ve Fonte Avellana sepsal Damian větší část svých spisů plných
reformního nadšení. Srov. LAQUA, H. P. Tradition und Leitbilder bei dem Ravennater Reformer Petrus Damiani 1042-1052, Münstersche Mittelalter-Schriften, sv. 30, s. 90-103, s. 102n., München, 1972.
k tomu také obr. 17, 18, 19, in: Obrazová příloha, s. 212.
212
HOFMANN, H. Die Anfänge der Normannen in Süditalien, in: QFIAB, roč. 49, 1969, s. 114.
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pontifikátu Benedikta VIII. zasáhli Normané do dějin jižní Itálie a dějin papežství, které je povolalo, avšak na dlouhou dobu se pak jejich tlaku nemohlo zbavit. 213
V únoru roku 1042 byl zvolen velitelem normanských vojsk Argyros, syn
rebela Melese, a získal titul „princeps et dux Italiae“, 214 už v srpnu však přeběhl na byzantskou stranu. Jeho nástupce Vilém z rodu Hauteville se poté pokusil
etablovat vlastní normanskou vládnoucí strukturu, nejprve s oporou domácí
langobardské nobility, zejména s oporou knížete Waimara IV. ze Salerna. 215
Brzy se však opírá o silnějšího partnera. Vilémův bratr Drogo 216 se stal 1047
vazalem císaře Jindřicha III., což postavení hraběte ze Salerna ve vztahu
k novým „sousedům“ zase oslabilo. Současně se začal Robert Guiscard (Lišák)
snažit o postupné rozšíření normanské moci nad Kalábrií na úkor Byzance.
Za Lva IX. sílily kvůli normanskému nebezpečí kontakty s císařem Konstantinem IX. Monomachem v Byzanci, protože i on hledal vojenskou pomoc. 217 Kolem roku 1047 dobyli Normané knížectví Benevento, čímž nabývá
na aktuálnosti otázka církevní správy jižní Itálie, kterou si nárokovala i řecká
církev. Papež Lev IX. proto podnikl na jih Itálie mnoho cest. 218 Jindřich III.
vcelku stabilizoval situaci, když v roce 1047 udělil Drogovi, synovi Tankreda
z Hauteville, v léno majetky v Melfi a okolí, které Drogo dobyl. Jindřich III.
také potvrdil spojence Normanů Weimara ze Salerna v hrabství Aversa a tím
Normany státoprávně uznal. 219
Když začal po zavraždění Droga 10. srpna 1051 otevřený odpor Langobardů proti normanské nadvládě, přiklonil se papež na stranu italského obyvatelstva. Lev IX. viděl jedinou možnost, jak zastavit normanskou dobyvačnost
213
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a GARREAU, A. Saint Léon, s. 137.
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a jak uchránit svá práva v Beneventu ve válečném tažení proti Normanům. 220
Mezitím si však Normané vybudovali tak silné mocenské pozice, že si mohli
dovolit vést válku s Římem i Byzancí současně a dokonce vítězit. S pomocí
řeckého místodržitele v jižní Itálii Argyra, který vedl jednání mezi Východem
a Západem, 221 byla vytvořena vojenská koalice proti Normanům. Papeži se podařilo sestavit jenom malou skupinu. Přislíbená pomoc od císaře nepřišla. Papež utrpěl i přes byzantskou pomoc 18. 6. 1053 zdrcující porážku u Civitate. 222
Porážka Argyra, povýšeného na byzantského katepana, na Monte Gargano
a zajetí papeže u Civitate představují první vrchol normanského mocenského
rozvoje v jižní Itálii. 223 Papež poté strávil několik týdnů v zajetí v Beneventu.
Do Říma se vrátil v březnu roku 1054 a 19. dubna zemřel.
V rámci načrtnutého přibližování Východu a Západu lze, zejména v letech
1053/54, stanovit vedle politických událostí také dogmaticky sporné otázky,
které nakonec přivedly společné soužití východní a západní církve k zániku.
Mezi ně patří azyma a Filioque. Na Západě zdomácnělo používání nekvašeného chleba (azyma) pro přípravu hostií, protože byl díky absenci kvasu vnímán
jako čistý. 224 Východ naopak viděl ve fermentaci (kvašení) obraz života vtěleného Krista a odvolával se na užití kvašeného chleba při poslední večeři. 225
Západ se tak stával v očích Byzantinců vinným z hereze, neboť azyma nenese

220

JORDAN, K. Investiturstreit und frühe Stauferzeit, in: GEBHARDT, B. Handbuch der deutschen
Geschichte, sv. 1, Stuttgart, 1970, s. 174
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zpřítomnění Krista a podléhá klatbě. 226 Filioque bylo oficiálně začleněno do
„Nicejsko-konstantinopolského“ vyznání víry na synodě v Braze 227 (675) poté,
co se už dříve na Západě prosadilo mínění, že Duch pochází z Otce a Syna. 228
Východ se naopak držel závěru koncilu v Nikáji (325), jak je patrné z vyjádření
v Panoplii: „Ježíš Kristus svým zbožným učedníkům slíbil, [...] Až přijde
přímluvce Duch svatý, kterého vám pošlu od Otce; Duch pravdy, který vychází
z Otce...“, 229 a prohlásil, že Duch vychází z Otce a odmítl mínění Západu.
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Říma a bylo akceptováno.
229
Panoplia, ed. MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. II, s. 213, ř. 6: „Jesus Christus piis
discipulis suis promisit, ...cum autem venerit paraclitus, quem ego mittam vobis a patre, spiritum
veritatis, qui a patre procedit...“. Latinizovaný řecký výraz „paraclitus“ (ς) znamená v
původním smyslu „přivolaný“ na pomoc či na obranu. Ve vztahu k Duchu svatému můžeme v Novém
zákoně najít tento výraz také ve smyslu „obhájce“ (J 15, 26-16,7; Mt 10, 18-20) a nebo zastánce člověka před Bohem (Ř 8, 26). Tradiční církevní překlad je „utěšitel“ (J 14-16). Srov. SOUČEK, J. B. Řecko-český slovník, s. 194.
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5. VÝCHODNÍ SCHISMA
Události z léta roku 1054 v Konstantinopoli mají své kořeny v předešlých
staletích v Evropě, kde po dlouhou dobu převládala řecká kultura, jazyk
a liturgie. Nebylo to poprvé, kdy se obě církevní tradice střetly. Už v 9. století
se objevují spory v otázce Filioque. Proto se Fotiovo schizma roku 869 stalo
nebezpečným

okamžikem,

situace

se

však

uklidnila

díky

koncilu

v Konstantinopoli. Tento patriarcha otvírá teologické otázky, které rozněcovaly
veřejné mínění. Na konci 9. století se diskutovalo o zásadních teologických
otázkách u dvora, v církvi, na ulicích i v nejmenších obchodech.230 Napětí rostlo zejména v pojetí trinitologie a Filioque. Byzantská hrdost, příslovečná stejně
jako jejich vojenský instinkt, ovládla konstantinopolského patriarchu natolik, že
byl rozhodnut odtrhnout se od Říma. V roce 1024 vypráví kronikář Radulf Glaber, 231 že do Říma přicestoval patriarcha, císař Basil a další známí Řekové,
avšak starali se více o dary, než aby dosáhli toho, že bude autorita rozdělena
mezi obě dvě církve, jak to bylo kdysi se světskou mocí za Arkadia a Honoria.

5.1 AUTORITA PAPEŽE
S osobou papeže Lva IX. je spojen jeden z velkých zlomů v dějinách západní církve. Tím je nové odůvodnění a uspořádání papežství. Pontifikát
tuskulských papežů skončil na synodě v Sutri roku 1046, na které byli sesazeni
všichni tři pretendenti (Řehoř VI., Silvestr III. a Benedikt IX.). 232 Následující
synoda v Římě zvolila na návrh Jindřicha III. Suidgera z Bamberku (Klement
II. 1046/47), který však stejně jako jeho nástupce Poppo z Brixenu (Damasus
230

FLICHE, A. Le cardinal Humbert, s. 45.
L. IV, c. 1.
232
Srov. ZIMMERMANN, H. Die Päpste des „dunklen Jahrhunderts“, in: GRESCHAT, M. (ed.), Gestalten der Kirchengeschichte, sv. 11, Stuttgart, 1984, s. 137n.
231
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II. 1047/48) zastával úřad velice krátce. Teprve třetí Jindřichův kandidát přináší
opravdovou změnu. V únoru 1049 byl do úřadu dosazen Bruno z Egisheimu,
dosavadní biskup v Toul, jako papež Lev IX. Tento muž byl první clunijský
mnich na Petrově stolci. Jeho pontifikát se vyznačoval horlivostí neúnavného
poutníka a reformátora. 233 Peter Gemeinhardt dokonce mluví vzhledem
k množství jeho reformních projektů o „metaperspektivě“ jednotlivých kroků
ke zlepšení církve. 234 Cílem bylo prosadit postavení papeže jako jurisdikční
hlavy celého křesťanstva. Neúnavně zdůrazňoval, že církevní moc se zakládá
na autoritě Petrova nástupce (vicarius Petri) a následkem toho, jak už tvrdil
Mikuláš I. vůči Fotiovi, je také normativní instancí. Synoda v Remeši k tomu
vydala 3. října 1049 dekret následujícího znění: „Bylo stanoveno při pohrůžce
exkomunikací papežskou autoritou: Jestliže někdo z přísedících tvrdí, že má
stejný primát univerzální církve vedle biskupa římského Stolce, má za to veřejně žádat za odpuštění. A protože všichni k tomu mlčí, bylo prohlášeno, že pouze
biskup římského Stolce může být nazývám primas univerzální církve
a apoštolský“. 235 Toto vyjádření nebylo sice zaměřeno proti Byzanci, můžeme
je však chápat jako programové vyjádření pontifikátu Lva IX. Ještě těsně před
legací do Konstantinopole v roce 1054 potvrzuje vůči africkému arcibiskupovi
Tomášovi: „Nechceme vás nechat v nevědomosti o tom, že bez nařízení římského biskupa nesmí být svolán žádný ekumenický koncil, ani nesmějí být biskupové odsouzeni nebo sesazeni; neboť ačkoli se to patří, dotázat se jiných biskupů,
není dovoleno bez přizvání římského biskupa vydal definitivní rozhodnutí;
a když pak budete hledat, naleznete, že je to tak stanoveno ve svatých kánonech.“ 236
Také Lvovy vojenské snahy omezit normanskou pozici v Itálii je třeba
chápat z tohoto zorného úhlu, to znamená na základě jeho snahy o prosazení

233

Srov. BLUMENTHAL, U. R., in: TRE, 20, 1990, s. 742-744. Pramenem k jeho životu je Vita Leonis
od WIBERTA Z TOUL. k reformnímu papežství srov. také: TELLENBACH, G.: Die westliche Kirche
vom 10. bis zum frühen 12. Jahrhundert, Göttingen, 1988, s. 116-152.
234
GEMEINHARDT, P. Die Filioque-Kontroverse, s. 325.
235
ANSELMUS MONACHUS, Historia dedicationis ecclesiae S. Remigii apud Remos, in: PL, 142,
1432C.: „...quod solus Romanae sedis pontifex universalis Ecclesiae primas esset et apostolicus.“
236
Ep. 83, in: PL, 143, 728C.
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nezávislého postavení římské církve. 237 Přitom narazil na disciplinární výjimky
v oblasti Apulie dobyté Normany a zároveň na byzantské zájmy, stejně jako se
jmenováním Humberta nominálním arcibiskupem Araby ovládané Sicílie.

5.2 CÍSAŘ A PATRIARCHA
Vztahy byzantského císaře a konstantinopolského patriarchy závisely
vždy ve velké míře na osobnostech, které tyto úřady zastávaly. V polovině 11.
století stanul proti slabému císaři sebevědomý patriarcha Michael Kerullarios. 238 Ten pocházel z jedné vážené rodiny v Konstantinopoli a věnoval se nejprve mnišskému životu, poté se zapojil do spiknutí proti císaři Michaelu IV.
Paflagonskému (1040) a musel odejít do vyhnanství. Když se však 12. června
1042 stal císařem další dřívější spiklenec proti Michaelovi IV. Konstantin IX.
Monomach, učinil z Kerullaria synkella 239 starého patriarchy Alexia Studity
(1025-1043). Jakmile Alexios zemřel, nastoupil na jeho místo patriarchy
v Konstantinopoli 25. března 1043 Michael Kerullarios. 240 Jeho funkční období
(1043-1058) se stalo vrcholem patriarchálního mocenského postavení v období
oslabení císařství.
Po vojenské expanzi za Basilea II. prožívala Konstantinopol v polovině
11. století kulturní rozkvět, současně však také epochu vnitřního slábnutí. Politické aktivity inicioval ve všech případech první ministr Konstantin Leichudes,
blízký přítel Michaela Psella a nástupce Kerullaria v úřadu patriarchy (1059237

KAPLAN, M. La place du schisme de 1054 dans les relations entre Byzance, Rome et ľItalie, in:
BySl, roč. 54, 1993, s. 30: „C’est donc la volonté de promouvoir la Réforme qui pousse Léon IX
à combattre les Normands et à rechercher une entente avec Byzance.“
238
František Dvorník charakterizuje patriarchu slovy: „...un homme ambitieux et hautain, qui n’aimait
pas les Latins,...“, in: DVORNIK, F. Byzance et la Primauté romaine, Paris, 1964, s. 119.
239
„Synkellos“ je označení osobního rádce a spolupracovníka biskupa v otázkách správy a církevního
práva. Obvykle se jednalo o kněze nebo jáhna, který žil trvale v blízkosti patriarchy. Funkce synkella se
podobala funkci sekretáře. Byl nejdůležitější osobou po patriarchovi a často jeho nástupcem. Toto
označení je známe z byzantské (ortodoxní) a syrské církve. V prostředí katolické církve odpovídá funkci synkella úřad generálního vikáře.
240
Funkce synkella nabízela možnost nastoupit do úřadu patriarchy bez předchozího biskupského svěcení.
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1063). 241 Na základě jeho iniciativy byl po dvou stoletích znovu učiněn pokus
obnovit kontakty s říšským panovnickým dvorem. Na synodě v Mohuči se 19.
října 1049 objevili před císařem a papežem byzantští vyslanci. 242 Energickou
italskou politiku provozoval zejména Argyros, po epizodě s Normany vojevůdce Byzantinců, proti uzurpátorovi Georgiu Maniakovi a od roku 1051 katepan 243 v Itálii. Během pobytu v Konstantinopoli v letech 1046-1050 se těšil
velké přízni na císařském dvoře, 244 ale také byl v nenávisti ze strany mocného
patriarchy. Když se výše zmíněné poselstvo vrátilo zpět do Byzance
a informovalo o univerzálních nárocích papeže a zásazích v byzantských oblastech, musel v Argyrovi vidět pomocníka nově se posilujícího konkurenta. Málo
přesvědčivě působí teze, že Kerullarios považoval katepana za podezřelého
kvůli jeho latinské víře. 245
Relativní vnější jistota rozvíjí prostor pro vnitřní konflikt císařského města
a to umožňovalo Kerullariovi podílet se na moci v takové míře, která doposud
nebyla možná. Když byl Michael VI. roku 1057 odstraněn a novým vládcem se
stal Isaakios I. Komnenos, stal se patriarcha, který dokázal včas a obratně vyměnit strany, mocenským faktorem v zemi. Své sebevědomí demonstroval řadou výroků na adresu císaře. 246 Údajně tvrdil, že mezi císařskou a kněžskou
mocí není žádný rozdíl nebo pouze nepatrný a že kněžství přísluší přednost! 247
Byzantský autor Michael Psellos kritizuje Kerullariovy ambice. Píše, že Bůh od
sebe už ve Starém zákoně oddělil císařství a kněžství. Kerullarios chtěl naproti
tomu oddělené sjednotit ve svých rukou. 248 Jejich při vyřešila až Kerullariova
smrt 21. ledna 1059.
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Srov. ZÁSTĚROVÁ, B. (ed.) Dějiny Byzance, s. 218, 232, 239.
Srov. ADAM Z BRÉM, Gesch. Hammab. III, 31, in: MGH, SRG 2, 174, 11-20. k tomu srov. MICHEL, A. Schisma und Kaiserhof im Jahre 1054, in: Ľéglise et les églises 1054-1954, Chevetogne,
1954, s. 363n.
243
Katepan byl správce byzantského thematu Longibardia. Srov. WIHODA, M. Království slunce.
Jihoitalští Normané mezi státy, národy a kulturami, ĎaS, č. 6, 2003, s. 12-17.
244
VILÉM Z APULIE, Gesta Roberti Wiscardi II, 146, 280, ho označuje jako „consilii comes intimus
imperialis“; srov. MICHEL, A. Schisma und Kaiserhof , 1954, s. 367.
245
To tvrdí MICHEL, A. Schisma und Kaiserhof , s. 371.
246
„        “, in: JAN SKYLITZES, CSHB, 14, s. 643,
ř. 12n. Stejně tak se opovážil nosit purpurovou obuv, tak jako císař.
247
Podle Theodora Skutaria se Kerullarios choval podle vzoru římského papeže.
248
PSELLOS, Orationes Forenses et acta, 61, sl. 1643-1645; 1648-1650.
242

57

Přestože se cíle římského reformního papeže a byzantské církevní politiky
značně rozcházely, sjednocovala je snaha nepřipustit v církevních otázkách
žádný vliv světské moci. Oblastí jejich společného zájmu byla jižní Itálie, kterou se snažili získat do sféry svého vlivu, případně tento vliv udržet. Na této
paradoxní shodě je založena stejnou měrou dynamika i tragika schizmatu v roce
1054.

5.3 POLEMICKÁ KORESPONDENCE
Největší problém zařazení této etapy dějin do dialogu mezi východní
a západní církví spočívá v tom, že v byzantských pramenech prakticky není
dokumentována. 249 Západní prameny reprodukují zcela Commemoratio, které
sepsal kardinál Humbert po svém návratu.
Obraz událostí je tak možné rekonstruovat jen na základě dopisů
a traktátů, které vznikly v okruhu legátů. 250 Máme tedy k dispozici korespondenci z let 1052 až 1054, zejména dopis Leona z Ochridu pro Jana z Trani
a Libellus papeže, stejně jako jeho dopis císaři a patriarchovi v Konstantinopoli
na počátku roku 1054, dále pak v létě roku 1054 vzniklý Antidialogus od Nikety Stethata a Contradictio, exkomunikační bulu a Sémeióma. Je však také třeba
věnovat se traktátům o Filioque: Humbertovu spis Rationes de processione
Spiritus sancti, sem patří také Sémeióma od Kerullaria, traktáty Nikety Stethata
a korespondence mezi Petrem z Antiochie, Lvem IX. a Dominikem z Grada. 251
249

Jediným soudobým pramenem je Enkomion Michaela Psella pro Kerullaria; jeho obžalovací dopis
proti sesazenému patriarchovi mlčí o událostech roku 1054, poněvadž Psellos sám při těchto událostech
nehrál žádnou výjimečnou roli. Srov. MICHEL, A. Schisma und Kaiserhof, s. 424.
250
Základní kritickou edici pramenů připravil C. WILL. V kritickém vydání doposud vyšlo: Humbertovy Rationes (MICHEL, A. Humbert und Kerullarios. Quellen und Studien zur Schisma des XI. Jahrhunderts, sv. I, Paderborn, 1924, s. 97-111), korespondence mezi Petrem z Antiochie a Lvem IX. (MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, sv. II., s. 432-475), Dialexis a Synthesis od Niketa (MICHEL,
Humbert und Kerullarios, sv. II., s. 320-342, 371-409), Panoplia od Kerullaria (MICHEL, A. Humbert
und Kerullarios, sv. II., s. 207-281) a anonymní stížný list proti Řekům (MICHEL, A. Humbert und
Kerullarios, sv. II., s. 162-171).
251
Problematikou roku 1054 se v literatuře zabývali zejména HEFELE, C. J., LECLERCQ, H. Historie
des conciles ďaprès les documents originaux, sv. IV., Paris, 1911, s. 1076-1107; OSTROGORSKY, G.
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5.3.1

Leon z Ochridu otvírá polemiku

Na počátku roku 1053 obdržel latinský arcibiskup byzantského přístavního města Trani Jan dopis od řeckého arcibiskupa Leona z Ochridu v Bulharsku,
který Humbert předložil papeži. 252 Leon vyčetl latinským křesťanům, že zrazují
církevní tradici, protože se oddávají „judaizujícím“ zvykům jako oslavě šabatu
a zvyku používání nekvašených chlebů při slavení eucharistie a tím se vrací do
předkřesťanské doby. Leon adresáta energicky vyzývá, aby neprodleně zanechal zmíněných zlořádů.
Jan z Trani měl tento list předat „všem biskupům Franků a samotnému
nejváženějšímu papeži“. 253 Latinské znění obsahuje intitulaci: „Michael,
universalis patriarcha novae Romae, et Leo, archiepiscopus Achridae
metropolis Bulgarorum“. 254 Následkem toho byl za autora považován patriarcha, který už v Konstantinopoli zakázal při „latinských“ klášterech, celebrovat
západní ritus. 255 Ovšem nejenom řecké přepisy, ale také latinští analisté uvádí
jako jediného odesilatele Leona z Ochridu. 256 Přesto existuje vztah mezi restrikcemi proti latinským mnichům v Konstantinopoli a tvrdou kritikou jejich

Geschichte des byzantinischen Staates, München, 1963, s. 276-282; BECK, H. G. Die Ostkirche vom
Anfang des 10. Jahrhunderts bis zu Kerullarios, in: H. Jedin (ed.), Handbuch der Kirchengeschichte,
sv. III/1: Die mittelalterliche Kirche. Vom kirchlichen Frühmittelalter zur gregorianischen Reform,
Freiburg, 1966, s. 472-476; BECK, H. G. Geschichte der orthodoxen Kirche im byzantinischen Reich,
Göttingen, 1980, s. 142-147; WESSEL, K. Dogma und Lehre in der Orthodoxen Kirche vom Byzanz,
in: Andresen, C., Ritter, A. M. (ed.) Handbuch der Dogmen-und Theologiegeschichte, sv. I: Die Lehrentwicklung im Rahmen der Katholizität, Göttingen, 1982, s. 352-363; DÖPMANN, H. D. Die Ostkirche vom Bilderstreit bis zur Kirchenspaltung vom 1054, Leipzig, 1991, 130-134; DAGRON, G. Das
byzantinische Christentum vom 7. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts, in: Dagron, G., Riché, P., Vauchez, A. (ed.) Die Geschichte des Christentums, sv. IV: Bischöfe, Mönche und Kaiser (642-1054),
Freiburg, 1994, s. 354-357; RUNCIMAN, S. The Eastern Schism. A Study of the Papacy and
the Eastern Churches during the XIth and XIIth Centuries, Oxford, 1955, s. 38-54; DVORNIK, F. Byzance et la Primauté romaine, Paris, 1964, s. 120-123; CONGAR, Y. Neuf cent ans après: Notes sur le
„Schisme oriental“, in: Ľéglise et les églises 1054-1954, Chevetogne, 1954; MICHEL, A. Schisma und
Kaiserhof im Jahre 1054, in: Ľéglise et les églises 1054-1954, Chevetogne, 1954, s. 351-440 ; BAYER,
A. Spaltung der Christenheit. Das Sogenannte Morgenländische Schisma von 1054, Köln: Böhnau,
2004.
252
Humberta jako překladatele zmiňuje WIBERT Z TOUL, Vita Leonis, II, 9,in: Waterich, I. M.,
s. 161, ř. 36.
253
LEV Z OCHRIDU, Ep. ad Joh, c. 1, 56a, ř. 4n.
254
Toto zdvojení se nachází také in: Lev IX., Ep. ad Cerul., s. 65a, ř. 2n.; HUMBERT, Contrad. 2,
s. 137b, ř. 23n.
255
Srov. Lev IX., Ep. ad Cerul, I, s. 71b, ř. 7-10.
256
Srov. SIGEBERT Z GEMBLOUX, Chronicon a. 1054, in: MGH, SS VI, s. 360, ř. 5n. ANALISTA
SAXO, a. 1051, in: MGH, SS VII, s. 689, ř. 7n.
59

domácího ritu. Zde můžeme rozpoznat patriarchovu strategii vůči pokročilému
vyjednávání o spojenectví mezi papežem a císařem prostřednictvím Argyra. 257
Otázky ritu hrály důležitou roli právě v jižní Itálii, kde se obě církve setkávaly.
V této pastorální perspektivě dostává list realistické pozadí. Křesťanstvo, které
žije v jižní Itálii mezi byzantskou a římskou obediencí, se má rozpomenout na
svoji příslušnost ke Konstantinopoli. 258
Přitom jeden detail Humbertova překladu vrhá ještě další světlo na nadcházející diskusi. Leon z Ochridu zdůraznil na konci svého dopisu, že by ze
svého pohledu stál o dokonalou shodu s ortodoxním učením: „Tak učili Petr
a Pavel a ostatní apoštolé a také Kristus sám a sedm svatých a ekumenických
koncilů to potvrdilo a umocnilo a svatá a katolická církev to přijala a věrně
uchovávala“. 259
V latinském textu bylo naopak zmínění koncilů potlačeno a tím byla mlčky vyřazena nezbytná součást východního pojetí ekleziální tradice. 260 Tato skutečnost koresponduje s prohlášením Lva IX., že všechny důležité otázky lze
rozhodovat pouze ve shodě s Petrovým stolcem a drží stejnou linii, jako Lvova
odpověď s odkazem na Konstantinovu donaci, která se programově odvolává
na nástupce svatého Petra v úřadu římského biskupa. 261 Eklesiologický rámec
pro nadcházející konfrontaci byl tak vyznačen už v létě roku 1053.
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MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, s. 33. SMITH, M. H. And Taking Bread... Cerularius and
the Azyme Controversy of 1054, Paris, 1978, s. 124n. se domnívá, že za uvedením Kerullaria jako autora listu stojí právě Argyros.
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DVORNIK, F. Byzance et la Primauté romaine, s. 473.
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LEV Z OCHRIDU, Ep. ad Joh., c. 6, s. 59b, ř. 18-23.
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Lev IX., Ep. ad Cerul. I, 13, 72b, ř. 13-16. Const. Const. 11, in: MGH, F 10, 81, 160n.
60

5.3.2

Lev IX. a Humbert: Libellus a Diologus

Nelze s jistotou říci, zda se tento list, který se stal roznětkou
nadcházejícího sporu, dostal k papeži ještě před bitvou u Civitate. Lev IX. se
snažil po své porážce najít nového spojence, protože přislíbená podpora z říše
nedorazila. Proto upřel svoji pozornost směrem na východ. O to překvapivěji
však působí razance, s jakou atakuje ve svém „nejznamenitějším spisu“
(libellus luculentissimus) 262 dopis Leona z Ochridu, který byl v okolí papeže
chápán jako urážka všech západních křesťanů a za jeho původce byl považován
Michael Kerullarios. Lev zjevně vychází z toho, že může očekávat pomoc jen
od císaře a proti vůli patriarchy.
Papežský list odpovídá jen nepřímo na Lvovy výtky.263 Nebyly
tematizovány jednotlivé disciplinární odchylky, nýbrž problém církevní
autority vůbec. To, co ohrožovalo jednotu církve, nebyl rozdílný zvyk
používání kvašených či nekvašených chlebů, ale ambice konstantinopolského
patriarchy, který se chtěl postavit na stejné místo jako římský papež. Tím byla
napadena cathedra Petri jako garant ortodoxie a ortopraxe, „čímž byly otupeny
všechny smysly křesťanstva, církevní disciplína a moc svatých kánonů byla zeslabená a potupená, protože vy – ty, ze všech nejmilejší, kterého jsme doposud
nazývali naším bratrem v Kristu a biskupem v Konstantinopoli a ty, Leone
z Ochridu – s novou arogancí a neuvěřitelnou ostrostí, která je neslýchaná
a nepřekonaná, apoštolskou a latinskou církev odsuzujete“. 264 Římská církev se
následujícími slovy z listu Kerullariovi staví do pozice pravověrnosti: „Takovým způsobem je svatá církev vystavěna na skále, kterou je Kristus a na Petrovi
nebo Kéfovi, synu Janovu, který byl nejprve nazýván Šimon, že nemůže být
přemožena branami pekelnými, to znamená svárlivou řečí heretiků, kterou vy262

KRAUSE, H. G. Das Constitutum Constantini im Schisma von 1054, in: Mordek, H. (ed.) Aus Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter, Sigmaringen, 1983, s. 134-141.
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GEMEINHARDT, P. Die Filioque-Kontroverse, s. 334, předpokládá papežovo autorství tohoto
dopisu, i když připouští i možnost, že jeho autorem je Humbert. V každém případě byl tento list vytvořen s papežovým vědomím a svolením. Pozice vůči Konstantinopoli byla bezesporu autorizována papežem. Jestliže Michael Kerullarios později tvrdil, že legáti sami napsali papežské dopisy, které mu předložili, jedná se víc o polemiku než o historické fakta. k Humbertovy srov. BLUMENTHAL, U. R. in:
TRE, 15, 1986, s. 682-685; SCHIEFFER, R. in: LThK, 5, 1996, s. 329n.
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Ep. ad Cerul., I, c. 5, s. 68a, ř. 1-10.
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dávají, aby ji zničili [...] Nebyli snad ze stolce apoštolských knížat, tedy římské
církve, samotným Petrem, jakož i jeho nástupci vyvráceny, přemoženy
a vypuzeny výmysly všech heretiků, jakož i posílena srdce bratrů ve víře Petrově, který doposud nepochybil a ve víře také nikdy chybovat nebude?“ 265
Římský papež se zde nejeví jako jeden z mnoho biskupů, nýbrž jako
servus servorum Dei ve smyslu onoho jediného služebníka, bez kterého by církev ve své jednotě nemohla obstát. 266 Význam tohoto dopisu pro dějiny římského papežství spočívá především v novém zdůraznění církevní hierarchie. Už
první nikájský koncil nařizoval, že „sedes“ nemá být nikým souzen. 267 Následkem toho na sebe přivolal Michael Kerullarios svým útokem na římský ritus
odsouzení. 268
„Nejmoudřejší kníže pozemských monarchií Konstantin našel po důkladném rozvažování takovou míru nebeské důstojnosti ve svatém Petru a jeho nástupcích, že ozdobil všechny nástupce tohoto apoštola na stolci římského biskupa prostřednictvím blahoslaveného Silvestra do konce světa nejenom císařskou
mocí a důstojností, ale také císařským vyznamenáním a službou a pokládal za
nadmíru nedůstojné, aby byl podřízen světské říši, kdo předesílá Boží majestát
v nebi.“ 269
Autor listu se tedy odvolává na Konstantinovu donaci, na základě které je
odůvodněna zvláštní důstojnost římské církve. 270 V čem spočívá historický význam tohoto textu? Církevní moc Petrova nástupce má být respektována stejně
jako císařská moc, dokonce má být ctěna ještě víc, čímž si papež nárokuje politický primát. Podobně má papež církevní vedení patriarchátů v Alexandrii, Antiochii, Jeruzalému a Konstantinopoli a má tedy i primát eklesiální a vzhledem
265
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k tomu, že jménem svatého Petra vydává právní rozhodnutí závazná pro celé
křesťanstvo, nárokuje si také primát jurisdikční. 271
Nakonec měl papež vykonávat vládu nad Římem a všemi městy a zeměmi
v Itálii a na celém Západě v době, kdy se císař přesunul do Byzance: „Neboť
kde je dosazeno knížectví kněží a hlava křesťanského náboženství nebeským
císařem, není dobře, aby tam vládl pozemský císař“. 272 Tím byl Řím proklamován jako „caput mundi“ 273 v církevním i politickém ohledu. 274 Na pozadí současné situace papeže to neznamenalo jen ostré odmítnutí Leonovy disciplinární
kritiky, ale také nárok, aby přiměřeným partnerem při rozhovorech pro papeže
byl císař, poněvadž Konstantinovou donací bylo odůvodněno právo papežského
stolce na světskou vládu. Přitom uvádí Lev IX. příznačně svého předchůdce
Mikuláše I. jako paradigma papežské plné moci, přičemž mu připisuje neslýchané nátlakové prostředky: „Kvůli sesazení blahoslaveného biskupa Ignatia
a dosazení neofyty Fotia nechal zavřít chrám Boží moudrosti“. 275 Podobně recipuje Mikulášův princip, že římský papež rozhoduje o jiných místních církvích, popřípadě může jejich rozhodnutí zrušit. 276 S tím souvisí, že Kerullarios
byl odsouzen, za to, že nastoupil do svého úřadu jako neofyta. 277 Polemiku proti Fotiovi připomíná také to, že se na vrcholu své kariéry nemůže naučit pokoře,
když mu chybí předcházející stupně. 278 Eklesiologickým důsledkem je určení
vztahu mezi Římem a Konstantinopolí jako mezi matkou a dcerou:
„Doposud u vás existuje takové velké množství heretiků a schismatiků, kteří veřejně bojují proti katolické a apoštolské církvi a snaží se odtrhnout, že si
na vás může latinská nebo západní církev oprávněně stěžovat hlasem nevěsty,
která říká v Písni písní: 'Synové mé matky bojují proti mě!' A opravdu: Není
pak římský a apoštolský stolec, který zplodil prostřednictvím evangelia latin271

Ep. ad Cerul. I, c. 13, s. 72b, ř. 13- s. 73a, ř. 6.
Ep. ad Cerul. I, c. 14, s. 74a, ř. 21-25.
273
Ep. ad Cerul. I, c. 17, s. 75b, ř. 34.
274
Srov. HUMBERT, fragment A, s. 128,s. 1-4: „Sancta Romana et apostolica ecclesia priuilegio
specialis auctoritatis diuinitus et humanitus caput omnium ecclisiarum post Christum Ihesum effecta
secundum antistitis uel rectoris sui qualitatem et ualitudinem afficit totius Christianitatis membra“.
275
Ep. ad Cerul. I, c. 22, s. 78a, ř. 4-6.
276
Tato jeho kompetence je odůvodněna Konstantinovou donací.
277
Ep. ad Cerul. I, c. 30, s. 81a, ř. 29-32.
278
Ep. ad Cerul. I, c. 30, s. 81a, ř. 41-43.
272

63

skou církev na Západě, matkou konstantinopolské církve na Východě, kterou se
pokusil

obnovit

prostřednictvím

svého

velebeného

syna

Konstantina

a prostřednictvím ušlechtilých a moudrých Římanů?“ 279
Lev IX. zdůrazňuje, že se papežové stále zasazovali o povýšení Novae
Romae, „tak, že bez újmy na starobylé důstojnosti prvního a apoštolského stolce byl konstantinopolský biskup ctěn jako biskup císařského města.“ 280
A konečně se chtěl papež ve svém úřadu rovnat svatému Petrovi. Proto není
byzantská kritika vedena proti držitelům úřadů, ale v konečném důsledku proti
samotnému Kristu: „Neboť kdo si ve své domýšlivosti něco přivlastní
a nárokuje si to proti našemu apoštolskému stolci a jeho zákonům – to nemůžeme tolerovat, neboť kdo se snaží narušit a zkrátit autoritu a výsady římské
církve, ten působí škody a zkázu nejenom této jedné církve, nýbrž celého křesťanstva“ 281
Dopis papeže končí oznámením, že v dalším spise se bude věnovat otázce
azymatu. Se stejným právem na sebeurčení sepsal také Humbert svůj Dialogus,
ve kterém se snažil doložit, „v čem je zjevné, že jsme byli vychováni v disciplíně
Petrově,“ 282 což dokazuje při posuzování otázky azymatu. Hermeneuticky dokazuje, že Kristus nechtěl starou smlouvu zrušit, nýbrž naplnit, 283 neboť jenom
tak mohl zajistit jako nevinně ukřižovaný vykoupení. Nyní už však nelze zákon
chápat tělesně (carnaliter), ale duchovně (spiritualiter). 284 Teologicky implikuje podle Humberta řecký postoj blízkost k Markiónově herezi, popřípadě
k manicheismu, tj. k dualistické devalvaci Starého zákona. 285 Exegeticky dochází k závěru, že Kristus se schází se svými učedníky při poslední večeři
v předvečer svátku Pesach, 286 tedy v den, kdy nesmí být v celém Izraeli žádný
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kvašený chléb. Tím je užití azymat při eucharistii schváleno samotným Kristem. 287
Tím byla vlastně konstatována odchylka Řeků od apoštolské tradice, kterou věrně uchovávala římská církev. Odkaz v papežském dopisu na bezpočetné
řecké hereze je zde zachycen a ještě vystupňován. Tedy i na základě tohoto textu je jasné, že předmětem sporu bylo postavení římské církve, která se prezentovala jako matka všech ostatních církví, jež je smí soudit.

5.3.3

Usmiřovací dopisy z Konstantinopole

Ke sporu na nejvyšší úrovni však na podzim roku 1053 vůbec nedošlo,
protože Lvův dopis s největší pravděpodobností nebyl nikomu odeslán. Vedle
chybějícího odkazu na tento list jak v římských, tak i řeckých pramenech nehrála Konstantinova donace v průběhu další diskuse žádnou roli. 288 Na konci roku
1053 obdržel papež dopis od Konstantinopolského patriarchy, dnes už nedochovaný, který je podstatně zdvořilejší než dopis Leona z Ochridu. Dvojí porážka od Normanů zničila také v Konstantinopoli naděje na brzké uklidnění na
tomto bojišti, a tak padla žádost katepana, kterou přednesl před císařem Jan
z Trani, na úrodnou půdu.289 Asi na nátlak císaře napsal Kerullarios dopis, který přešel Leonem z Ochridu vznesené výtky, i když je nevzal zpět, a přimlouval
se za obnovení dobrých vztahů. 290
V papežových odpovědích se nachází vědomá asymetrie. Císař je prezentován jako strážce ortodoxie a věrný syn římské matky církve, zatímco postoj
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Tranensem Constantinopoli messatico“. Srov. MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, s. 56.
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und Kerullarios, 1924, s. 57-63 a také RUNCIMAN, S. The Eastern Schism, s. 43n.
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vůči patriarchovi je velice přísný. 291 Základní linie zůstává zachována. Církev
je opět představována jako mater a caput, vidíme však další krok, protože nyní
je to církev, „která tvoji hlavu milostivě korunovala insigniemi pozemské vlády... a pomazala olejem, abys vládl na věky“. 292 Tím si papež nenárokoval rovnou pozici s císařem, ale dokonce přednostní postavení. 293 Panovník byl nabádán, aby svého patriarchu přivedl na křesťanskou cestu, aby mohla být mezi
oběma církvemi vytvořena opravdová shoda: „Tvoje velká sláva ví o jeho mnohých a neúnosných troufalostech, které už dlouho pronikají k našemu sluchu
a jakým způsobem podněcoval veřejné pronásledování latinské církve
a nejednou se nebál zatratit všechny, kteří připravují svátost z nekvašeného
chleba; a že se snažil připravit patriarchy z Alexandrie a Antiochie o jejich starobylou důstojnost a usiloval o to, aby si je podřídil proti obyčeji a právu... Bude-li v tomto všem pokračovat, nemůže dosáhnout našeho smíru!“ 294
Jako dříve je chápána kritika azymatu jako útok na celou západní církev.
Tak nenechává dopis patriarchovi nikoho na pochybách o tom, kdo nese vinu
na této roztržce. Zrovna tak je adresátovi přičítána zodpovědnost za budoucí
podobu vzájemných vztahů, „neboť my tě můžeme vnímat jako velmi užitečného
a potřebného služebníka církve, nebudeš-li se snažit překračovat hranice, které
vydali naši otcové“. 295 Tato argumentace je konkretizována kdysi vznesenou
výtkou proti Fotiovi: „Jsi označován za neofytu, protože jsi nevystoupil
k biskupské hodnosti podle církevních stupňů svěcení“. 296 Zde, v dopisu, který
měl sloužit k usmíření, byly rozmnoženy a zosobněny existující rozdíly, aby se
vojensko-politicky myslící císař odcizil patriarchovi, který trvá na církevní svrchovanosti nad Itálií.
Co bylo v Římě zásadně nepochopeno, byla Kerullariova otevřená nabídka oboustranného respektu. Lev IX. naopak zkrátka odmítl ideu, že by spole291
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čenství s římskou církví představovalo vůbec rozhodnutí jednotlivých církví;
jeho odpověď by se mohla stát vůdčím motivem diskuse v létě roku 1054:
„Římská církev není jednotlivá, jak míníš, jedna mezi mnohými, neboť jakýkoli
lid na celé zemi, který se od ní pyšně oddělí, není ničím a nelze ho nikdy nazvat
církví nebo ho za ni považovat – je to spíš pseudokoncil heretiků, zástup schismatiků a synagoga satanova!“ 297

5.4 JEDNÁNÍ V KONSTANTINOPOLI
V této kapitole bude věnována zvláštní pozornost otázkám, kým, ve kterém okamžiku a s jakým záměrem byla do diskuse vtažena otázka po původu
svatého Ducha. Protože vedle výhrad disciplinárních z řecké strany a tvrzení
o univerzálním primátu z římské strany se jako třetí kategorie objevuje tato
dogmatická otázka.
Humbert ze Silvy Candidy, Petr z Amalfi a Fridrich Lotrinský opustili
Řím asi v březnu 1054, zcela jistě však před 19. dubnem, kdy zemřel Lev IX.298
Vzhledem k tomu můžeme s jejich přítomností v Konstantinopoli počítat někdy
od května. Ihned byli v živém kontaktu s císařem. Patriarcha však, podle Humbertových zpráv, bránil jakémukoli kontaktu.299 Jako pevné datum před položením exkomunikační buly na oltář v chrámu Boží moudrosti 300 16. července je
třeba zmínit událost, ke které došlo na svátek sv. Jana (24. června), kdy „v klášteře Studion mnich jménem Niketas, jmenovaný také 'Srdnatý' (Pectoratus) před
zmíněným císařem a předními země, v přítomnosti římských vyslanců vyslovil
odsouzení spisu, který vyšel pod jeho jménem proti apoštolskému stolci a celé
latinské církvi pod titulem: 'O nekvašeném chlebu, šabatu a manželství kně297
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Zda byl skutečným vůdcem této legace, jak tvrdí MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, 1924,
s. 79, nelze jednoznačně prokázat. Fridrichovo vedení dosvědčuje Kerullarios in: Ep. ad Petr. II, 5,
s. 187, ř. 6-9.
299
Comm. III, s. 151b, ř. 16-18: „Michaele praesentim eorum et colloquium devitante atque in stultitia
sua perseverante“. Srov. Excomm. I, s. 154a, 8n.
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ží'.“ 301 Do tohoto dne vyvolávala jednání obdivuhodné množství literárních
svědectví, neboť zmíněný spis mnicha Nikety Stethata známý pod názvem
Antidialogus byl přepracováním jeho spisu Dialexis, který byl odpovědí na
Humbertův Dialogus, ten také na Dialexis reagoval dalším spisem Contradictio
contra Nicetam.
Pozoruhodné je také to, že právě v tradičně ultraortodoxním klášteře Studion musel řecký mnich předat svůj spis ohni a prohlásit za exkomunikované
všechny, kteří „nejsou přesvědčení, že svatá římská církev je první mezi všemi,
a kteří se odvažují její vždy ortodoxní víru v nějakém bodě kárat.“ 302 Očividně
Konstantinu Monomachovi záleželo na tom, aby byl legáty vnímán jako pravověrný

císař

(orthodoxus

imperator)

i v případě

otevřené

konfrontace

s patriarchou. Události z 24. června odpovídají rozložení sil. S podporou císaře
se Římané snažili prosadit své mocenské nároky proti Kerullariovi, který naopak považoval legáty za Argyrovy vyslance. 303
Obsahový rozpor se vyostřil dále, když Niketas Stethatos ve svém revidovaném spisu Antidialogus vystoupil proti Římanům mírnějším tónem. 304 Rozšířil však výtku ohledně židovství. Výklad podobenství o kvasu 305 z Matoušova
evangelia jako znamení svaté Trojice tím nebezpečně přiblížil „tělo Kristovo“
(corpus Christi) vyjádření „tělo Otce a Syna a Ducha svatého“ (corpus Patris et
Filii et Stiritus sancti). Při konsekraci sice působí celá trojice, lámání chleba
však symbolizuje pouze Kristovu smrt, Matoušův citát se tedy vztahuje na substanci ustavující lidské tělo Kristovo. 306 Podle Nikety Stethata ustavují „tělo
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Comm. I, s. 151a, ř. 2-11. k tomu srov. Chronologie týdne, s. 214.
Comm. I, s. 151a, ř. 12-15: „qui ipsam sanctam ecclesiam Romanam negarent primam omnium
ecclesiarum esse et qui illius fidem semper orthodoxam praesumerent in aliquo reprehendere“.
303
Jeho první list Petrovi z Antiochie, napsaný 16. července, tvrdí, že dopisy z podzimu 1053 nikdy
nedorazily k papeži, nýbrž byly napsané Argyrem (Ep. Petr. I, 4, s. 175, ř. 3-19). Vyslanci tedy byli
podle Kerullaria Argyrovi stoupenci, zejména Petr z Amalfi vyhnaný ze svého biskupství, Humbert
nosí jen nominálně jméno arcibiskupa Sicílie a Fridrich se podvodně označuje jako kancléř římské
kurie.
304
Místo proti „Frankům a Latinům“ jako v Dialexis.
305
Mt 13, 33: „Pověděl jim i toto podobenství: 'Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří
měřic mouky, až se všechno prokvasí'.“
306
HUMBERT, Dialogus, 31, s. 108a, ř. 7-11, 14-20.
302
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Kristovo“ (σωμα του Xριστου) Duch, voda a krev, 307 přičemž rozhodujícím
elementem je Duch, který sjednocuje věřící s Kristem, který se stal tělem. 308
Zatímco Niketas stavěl svoje argumenty proti praxi azymat na biblických
argumentech, byl spor o sobotní půst, o slavení liturgie v postní době a o celibát
veden především na základě kanonické tradice. Pravidelné odkazy můžeme
nalézt na Canones Apostolorum, jejichž autorita se vzájemně potvrzuje
s papežskou, a na Constitutiones Apostolorum jako spis Klementa Římského.
Cílem argumentace mnichů z kláštera Studion bylo dokázat, že tradice, které
Humbert reprezentuje, znamenají závažné odchýlení od apoštolského učení
(διδασκαλία αποστόλων). 309
Tomu musel Humbert čelit proto, že Constitutiones nebyly na Západě recipovány a z Apoštolských kánonů měl k dispozici jen část v překladu Dionysia
Exigua. V otázce azymat proto Humbert odpovídá: „nejenom od apoštolů ale
už od našeho Pána Ježíše Krista se nám dochovalo ..., abychom nepožívali
azyma na základě židovského obyčeje, nýbrž abychom ho přijímali na základě
křesťanské velikonoční víry“. 310
Nakonec

bylo

popírání

celibátu

identifikováno

s nikolaismem,

tj. s dispenzí od každé sexuální a manželské morálky, „z čehož vyplývá, že už
nemůžete ospravedlňovat vaše hlouposti ani skrytými ani pravými spisy“. 311
Konstantinopolskou církev Humbert představuje takto: „Je to ona církev, kterou zkazil Arius, kterou zhanobil Makedonius, kterou živila a vychovávala hadí
dvojčata, totiž Nestorius a Eutyches, monotheleti a theopaschiti a ostatní rakovina heretiků a která proto také nemohla vzdorovat svádění heretika Nikoly,
takže se zde ptáme těch, kteří mají být ordinování ke službě u oltáře, zda mají
ženu.“ 312
Diskuse mezi Niketou a Humbertem se omezila na disciplinární otázky
a na instance, které o nich mají rozhodovat. Kdo a kdy tedy vtahuje do diskuse
307

Srov. 1 J, 5, 7n.: „Tři jsou, kteří vydávají svědectví – Duch, voda a krev – a ti tři jsou jedno.“
NIKETAS, Antidial, 4, 2, s. 325n.
309
Srov. NIKETAS, Antidial. 16, 1, s. 339, ř. 19n.
310
„non de Phase Judaico comedere, sed de pascha Christiano percipere“, in: c. 13, s. 141a, ř. 18-22.
311
HUMBERT, Contrad. c. 26, s. 147b, ř. 11-13.
312
HUMBERT, Contrad. c. 34, s. 149b-150a.
308
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Filioque? Kerullarios přiznává Petrovi z Antiochie po disputaci 24. června, ale
ještě před položením římské buly, že tuto spornou otázku doposud neznal. 313
Při disputaci v klášteře Studion dosáhla vítězství jednoznačně římská strana.
Císař se postavil na stranu legátů a donutil své vlastní teologické experty
k odvolání. To však zjevně nic nezměnilo na postoji patriarchy a Konstantin
Monomach zřejmě stále ještě nechtěl riskovat rozchod s Kerullariem. Ten sám
podotkl ve své encyklice východním patriarchům: „Když byli usvědčeni, že přišli s podvodným úmyslem a že zfalšovali dopisy, předložili další spisy plné pohrdání a plné zpupnosti proti pravé víře: Podle nich byla u nás zkažena pravověrnost mimo jiné proto, že říkáme, že Duch svatý vychází pouze z Otce, ale ne
ze Syna; u nich je to však prý uchováváno v čistotě a nezměněno.“ 314
Poté, co patriarchu nemohli přesvědčit ani spory o církevní ritus ani naléhání na prosazení papežovy autority, přistoupili legáti otevřeně k prostředkům
nařčení protivníka z hereze. 315 Otázky, ve kterých měla být prokázána pravověrnost, se týkaly trinitologie a pneumatologie. Jestliže se doposud Niketas
otevřeně jevil jako protagonista byzantské pozice a tím také adresát římské kritiky, je následující spis Rationes de processione Spiritus sancti adresován jménem všech tří legátů přímo patriarchovi. 316
Souhrnem lze tedy říct, že jednání mezi Římany a Byzantinci o urovnání
sporu o azyma a další disciplinární otázky dosáhla předběžného závěru
24. června, chybějící patriarchova reakce však jasně ukázala, kde leží vlastní
problém. Tím byl odpor Michaela Kerullaria a jeho nevůle přijmout tyto Římany, které považoval za Argyrovy „agenty“ a jejich požadavky, zejména papežský primát. Konfrontován s obviněním, že není žádným právoplatným zástupcem papeže, jehož smrt už byla známá i v Konstantinopoli, 317 se Humbert rozhodl otevřít kontroverzní otázku, aby tak váhavého císaře definitivně rozdělil
313

Ep. Petr. I, 15, s. 183, 23-27.
Ep. Petr. II, 3, s. 185n.
315
GEMEINHARDT, P. Die Filioque-Kontroverse, s. 352.
316
To, že otázku Filioque tematizuje poprvé Humbert a ne řecká strana, konstatuje také RUNCIMAN,
S. The Eastern Schism, s. 47.
317
Lev IX. zemřel 19. dubna 1054. To, že byla v Konstantinopoli známa papežova smrt považuje JUGIE, 1941, s. 230, za argument proti platnosti exkomunikační buly. Zatímco MICHEL, A. Von Photius
zu Kerullarios. Anmerkungen zu Gg. Metochita und V. Laurent, in: RQ, 41, 1933, s. 53n., pozn. 24,
platnost buly vehementně brání.
314
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s patriarchou. 318 To, že tímto rozhodnutím byly „kostky definitivně vrženy“,
dokládá Kerullariovo zdůraznění tohoto sporného bodu v encyklice a také
u Michaela Psella, který napsal, že se starý Řím pozvedl proti novému „ne pro
nějakou marginálii, kterou lze přehlédnout, ale pro fundament zbožnosti
a teologickou řeč o svaté Trojici vůbec.“ 319 Mezi 24. červnem a 16. červencem
pak došlo, místo k přiblížení a zlepšení vztahů k eskalaci, kterou už nešlo zastavit.

5.5 EXKOMUNIKACE
Jako na poslední nátlakový prostředek sázeli legáti na plné přerušení vztahů. Předpokládali totiž, že císař nechá pod tlakem papežské exkomunikace
padnout nadále nepoddajného patriarchu a určí spolupracujícího nástupce. 320
Tak lze vysvětlit otevřeně proklamovanou exkomunikaci, poté co císaři osobně
předaný spis Rationes de processione Spiritus sancti nedosáhl předpokládaného
účinku. Proto byla v sobotu 16. července během příprav bohoslužby položena
na

oltář

v chrámu

Boží

moudrosti

v Konstantinopoli

„charta

excommunicationis“ za přítomnosti kléru a lidu. 321 Poté, co si symbolicky setřásli prach z nohou, 322 zvolali: „Bůh ať to vidí a soudí!“ a opustili chrám. 323
Z obou dochovaných formulací exkomunikace prezentuje ta kratší římské
přání: „Kdo však stále neústupně odporuje víře svatého římského
a apoštolského stolce a jeho obětní praxi, budiž zatracen [anathema sit – pozn.
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Srov. RUNCIMAN, S. The Eastern Schism, 1955, s. 47, BECK, H. G. Kirche und theologische
Literatur im byzantinischen Reich, München, 1959, s. 312.
319
PSELLOS, Eknom., s. 477, ř. 1-3.
320
Chronologickou analýzu období od 16. do 24. července 1054 nabízí KAPLAN, M. Le „schisme“
de 1054. Quelques éléments de chronologie, in: BySl, roč. 56, 1995, s. 153-157.
321
Comm. III, s. 152a, ř. 3-5.
322
Srov. Mt 10, 14n.: „A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho
domu nebo města a setřete prach svých nohou. Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské
a gomorské v den posledního soudu.“
323
Srov. LAMBERT Z HERSFELDU, MGH, SRG 38, s. 64, ř. 6-17.
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aut.] a není už dále považován za katolického křesťana, nýbrž za heretického
'prozymitu'!“ 324
Kdo se tedy vzepře římské církvi v otázkách víry a ritu, je vyloučen ze
společenství církve, pouze označení prozymita (προζυμίτης) dokládá konkrétní
důvod odsouzení. Podrobná formulace prezentuje rozdíl mezi církevním lidem
a patriarchou: „Co se týká sloupů říše a jejich ctihodných a moudrých občanů,
je toto město velmi křesťanské a pravověrné. Co se však týká Michaela, ten je
nyní nepřístojně nazýván patriarchou, a co se týká jeho stoupenců, jejich střed
denně prosycuje zvlášť hrozná forma hereze.“ 325
Císař a lid tedy byli pravé víry, pouze patriarcha se zpěčoval uznat jedinečné postavení římského stolce, „kterému jakožto hlavě zvláštním způsobem
přísluší starost o všechny církve“. 326
Z textu vyplývá výtka, že bylo zfalšováno Vyznání společné víry tím, že
bylo vytrženo právě vycházení Ducha ze Syna. 327 Zjevně byla legátům známá
výbušná síla textové integrity Vyznání víry, zatímco Rationes se koncentrovaly
na teologickou přiměřenost Filioque. Poprvé je zde v římském textu Filioque
pojednáno nejenom jako adekvátní pneumatologické učení, ale také jako součást Vyznání víry, které se nelze vzdát.
Patriarcha se vzepřel papežovu napomenutí, bránil setkání s jeho legáty
a jím samotným dokonce zabránil slavit mši, tak jako už dříve nechal zavřít
latinské kostely. 328 Legáty označil jako „azymity“ a pronásledoval je, ale především se opovážil titulovat se jako ekumenický patriarcha. Na toto patriarchovo jednání odpověděli vyslanci silou autority svaté Trojice a apoštolského stolce: „Michael, neoprávněný patriarcha, původně neofyta, který sám z lidské
bázně oblékl mnišský oděv, nyní však obviněný z mnohých nejhorších zločinů,
a s ním biskup Leon z Ochridu a Konstantin, oltářník onoho Michaela, který
324

Excomm. II, in: WILL, C. Acta et scripta, s. 154, ř. 1-3. Prozymita je ten, kdo je přesvědčený, že
eucharistii je možné slavit pouze s kvašeným chlebem. k tomu: AWAKUMOV, G. Die Entstehung des
Unionsgedankens: Die Lateinische Theologie des Hochmittelalters in der Auseinandersetzung mit dem
Ritus der Ostkirche, Akademie Verlag, 2002, s. 67.
325
Excomm. I, s. 153a.
326
Excomm. I, s. 153a, ř. 7n.
327
Excomm. I, s. 153b, ř. 14-16: „sicut Pneumatomachi vel Theumachi absciderunt a symbolo Spiritus
sancti processionem a Filio“.
328
Exkomm. I, s. 154a, ř. 3-11.
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pošlapal nečistýma nohama obětní dar Latinů, a všichni, kteří je následují ve
shora uvedených bludech a troufalostech, jsou zatraceni Maranatha! ... se všemi heretiky a s ďáblem a jeho anděly, pokud co nejrychleji nepřijdou
k rozumu!“ 329
Ale ani tento veřejný útok zjevně nestačil k tomu, aby se císař postavil
proti patriarchovi. Odjezd legátů 18. června, poté co západním křesťanům zakázali pod trestem exkomunikace hovořit s Řekem, 330 který tupí římskou svátost, naznačuje, že císař už jim nemohl vyjít vstříc. Humbert, Fridrich a Petr
zašli příliš daleko. Teprve nyní navrhnul Kerullarios císaři, aby svolal synodu
(Σύνοδος), na které se mělo diskutovat o exkomunikační bule. Konstantin Monomach tedy neprodleně povolal legáty zpět z přístavního města Solembria (Silivri), ti se však zdráhali objevit před synodou v Hagia Sofia. Nakonec císař
definitivně propustil legáty a přiznal tak fakticky svoji porážku. Podle Humberta si však od legátů obstaral autentický exemplář exkomunikační buly a mohl
tak patriarchu usvědčit, že bulu zfalšoval. 331
Fakticky císař kapituloval a dopustil, aby událostmi trpěli nevinní. Podle
Commemoratio tlumočníci Latinů, kteří zůstali pozadu, a podle spisu Sémeióma
také Argyrova rodina, jež byli uvězněni na základě císařova ediktu, který
oznamovala zpráva ze synodu.332 Dvůr tedy akceptoval Kerullariovu obžalobu
a legáti byli považováni za vyslance jihoitalského katepana Argyra. Odpovídající císařský edikt nabízí obraz pokoření. Exkomunikační bula měla být veřejně
spálena, její autoři, jejich pomocníci a sympatizanti měli být exkomunikováni. 333 Už 21. července odsoudila Kerullariova synoda legáty, kteří mezitím
znovu odcestovali. V sobotu 24. července to bylo jasně potvrzeno, aniž by však
následovalo spálení římské buly. 334 Sémeióma (Σημείωμα) tedy líčí události
z pohledu patriarchy jako útok na ortodoxii: „Položili na mystický oltář velkého
329

Exkomm. I, s. 154b, ř. 7-20. „Maranatha“ je zvolání pocházející z aramejštiny a překládá se: „Pane,
přijď!“. Srov. 1 k 16, 22.
330
Srov. LAMBERT Z HERSFELDU, Ann. a. 1054, in: MGH, SRG 38, s. 65, ř. 16-18.
331
GEMEINHARDT, P. Die Filioque-Kontroverse, s. 356.
332
Comm. III, s. 152b, ř. 11-14. Sem. 167, 1n., ř. 12-17.
333
Srov. Ep. Petr. II, 5, s. 187, ř. 9-22.
334
Podle Sem. 167n., byl originální exemplář exkomunikační buly pečlivě archivován. To, že by Kerullarios originál roztrhal, jak uvádí PSELLOS, Enkom., s. 478, ř. 4-7, se tedy jeví jako nepravděpodobné.
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Božího chrámu spis, ve kterém nás, pravověrnou církev Boží a všechny pravověrné, kteří nechtějí následovat jejich rouhání, jen proto postihli kletbou, protože jsme bohabojní a chtěli jsme kráčet kupředu v pravé víře.“ 335
Povaha textu Sémeióma ukazuje, že Kerullarios se cítil napadený jako
hlava byzantské církve, jejíž ritus a víru zastupoval a bránil. Nicméně i zde působí specifická obezřetnost, ve které lze vnímat poslední ovlivnění císařem.
Vyobcováni byli pouze autoři exkomunikační buly, nikoli římská církev jako
taková nebo zemřelý papež. To platí i pro slavnostní vyhlášení buly
24. července „proti těm, kteří falšují pravou víru“, 336 ne však proti Římu nebo
západní církvi jako takové.
V Sémeióma je znovu zachycena takřka dvě stě let stará žaloba, která
v dosavadním jednání nehrála žádnou roli. Úvodní část cituje text Epistula
encyclica od Fotia z roku 867, ve které byly poprvé polemickým tónem tematizovány rituální a dogmatické rozdíly mezi Východem a Západem. Proti římské
stížnosti, že v Konstantinopoli přežívají všechny už dlouho překonané hereze,
bylo namítnuto, že ďáblovo dílo se projevilo právě v příchodu bezbožných
mužů ze Západu na Bospor, kde se snažili vyvolávat intriky. Charakteristika
vystoupení „vetřelců“ ze Západu jako blesku, zemětřesení, velkého krupobití
nebo jako nebezpečného zvířete, 337 to jsou obraty, které pochází od Fotia, kdežto vylíčení města, z jehož výšin se na všechny věřící vylévají proudy ortodoxie,
je Kerullariovou vsuvkou motivovanou římským nárokem na tento výklad Svatopetrského stolce. Spor s konkrétními výtkami legátů byl opět veden na základě Fotiových tezí. 338 Proto je překvapující, že se Sémeióma vůbec nevyjadřuje
k otázce azymatu.
Můžeme tedy říct, že tímto spisem začíná recepce Fotia do řecké polemické teologie a tím povýšení kdysi tak sporného patriarchy jako autority proti
římské církvi. Tak se v obou exkomunikačních rozsudcích ukazuje, nakolik
odlišně se vyvíjely obě části křesťanstva a jak bylo těžké, takřka nemožné ne-
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Sem. 157, ř. 22-28. Srov. Ep. Petr. II, 5, s. 187, ř. 1n.
Sem. 168, ř. 7-9.
337
Sem. 157, ř. 18-20.
338
Srov. Sem. 158, ř. 20-23.
336

74

považovat svoji vlastní tradici s jejími zvyky za jedinou správnou
a apoštolskou. 339 Má-li být tedy s rokem 1054 spojeno schizma, pak se nejedná
o jeho vypuknutí, ale jeho náhlou manifestaci příznačně při pokusu překonat až
dosud ještě nedostatečně reflektované rozdíly v oblasti liturgie, eklesiologie
a systematické teologie. 340

5.6 SPOR O FILIOQUE
Diskuse o Filioque sehrály v událostech roku 1054 zcela zásadní roli,
přesto jsou v oficiálních dokumentech zachycené jen povrchně. Jaký byl obsah
těchto diskusí? Jisté světlo do této problematiky vrhá právě Humbertovo pojednání o trinitární teologii ve spisu Rationes. Stejně tak je třeba zastavit se
u dalšího textu, kterým je Accusatio contra Grecos. Opomenut nebude ani dopis Petra Damiana patriarchovi Konstantinu Leichudovi. Poté se pokusíme analyzovat řecký postoj k otázce Filioque.

5.6.1

Rationes de processione Spiritus sancti

Humbertův výklad považuje vycházení svatého Ducha za stěžejní otázku
celého sporu, jak to dokládá i revize tradičních argumentů k této otázce
z karolinské doby v bezprostřední konfrontaci s řeckou teologií. 341 Traktát se
zaměřuje na byzantského císaře, jenž má zakročit proti nerozumným, kteří nemají podíl na milosti Ducha, protože tvrdí, že Duch nevychází z Otce ani Sy-
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Dlouhodobý odlišný kulturní a politický vývoj se projevil rozdílností mentalit obou částí křesťanstva.
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Srov. HEFELE, C. J., LECLERCQ, H. Historie des conciles ďaprès les documents originaux,
sv. IV., Paris, 1911, s. 1087n.: „Le patriarche Michel Cérulaire termina ľeuvre commencée par
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Rationes, in: MICHEL, A., s. 81-94.
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na. 342 Jeho císařská úloha spočívá ve vedení svěřeného lidu ke spáse skrze Boží
rozhodnutí. Filioque je na Západě chápáno jako obsah víry, kterého se nelze
vzdát.
Rationes v souvislosti s augustinskou zásadou nepotlačitelné rovnosti
(aequalitas) trojjediné osoby směřují k dokázání Filioque jako nutné součásti
pneumatologie 343 v diskusi mezi Východem a Západem. 344 Tomuto účelu slouží také výběr „příkladů svatých učitelů“ (sanctorum doctorum exempla), kde
tito otcové představují výběr textů. Omezují se na Augustina a Alkuina a na
dva citáty z ,,Fides Athanasii“. Jako možná předloha pro výběr tohoto pramene
se nabízí Florilegium Aenea z Paříže. Pouze Aeneas cituje jako autoritu
v otázkách Filioque Alkuina. 345 Humbert v mnoha ohledech přesahoval svoji
předlohu, proto nemůže být chápán pouze jako napodobitel originálů. Jeho text
je samostatným příspěvkem k latinské literatuře. Úvodem je vysvětleno se
zpětným odkazem na Augustinovu zásadu, že pojmenování svatého Ducha jako
Ducha Otce a Syna nevyplývá jinak než vznikem z obou, že ,,jistě všichni katoličtí spisovatelé mysleli, opatrovali a zanechávali potomstvu, že Duch je Otce
a Syna“. 346 Rozhodujícím je při tom identifikace vzniku Ducha s jeho přijetím
od Syna. 347 Naproti tomu se vylučuje nebezpečí upadnutí do staré hereze
(antiqua heresi) pneumatomachů. Proto se právě římský císař Ludvík II. snažil
o vyvrácení apulijských Řeků, kteří se bránili západnímu pojetí Filioque. 348
Teprve v exkomunikační bule se nachází výtka, že Řekové odstranili Filioque
z textu Kréda. Přitom Humbert velmi dobře věděl, že tento obrat byl do Vyznání víry připojen teprve dodatečně. Pointa jeho argumentace leží v tom, že chápe
dodatek ve Vyznání víry, jako vývoj nutně implikované pneumatologie:
,,zajisté to oni svatí Otcové nevynechali proto, že by tomu nevěřili, ale že se tak
342

Východní církev vpodstatě odmítala představu, kterou vnímala za formulací „ex patre Filioque“, že
se jedná o dva božské principy – Otce a Syna.
343
Pneumatologie (z řeckého πνευμα - "duch" a λογος - "slovo", "učení") - nauka o Duchu svatém.
344
Ke katolické pneumatologii srov. POSPÍŠIL, C. V. Dar Otce i Syna. Základy systematické pneumatologie, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003
345
AENEAS, adv. Graec., PL, 121, s. 709a.
346
Rationes, 2,3; 99, 5-7.
347
J 16, 14n; J 20, 22. k tomu srov. Rationes, 2, 2; 98: „Et quid est de suo accipere nisi a se procedere
sicut a Patre?“.
348
Srov. GEMEINHARDT, P. Die Filioque-Kontroverse, s. 361n.
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zachovali zcela určitě proto, že mysleli, že je toto všem věřícím obecně známo,
a protože chtěli sepsat každé Vyznání tak krátce a skromně, jak jen bylo možné,
aby se je mohli učit a přednášet nejen klerikové, ale i všichni laici“. 349 Proto by
Řekové víru zkrátili, když popírají, že svatý Duch vychází z Otce a Syna. Poznámka, že se jedná o učení a ne text Vyznání, apeluje na to, že ,,zajisté všichni
řečtí křesťané vycházení ze Syna (processio a Filio) znali a cele věřili“. 350 Vyznání, na které odkazuje jako na normu pravověrnosti, je Vyznání Athanásiovo,
jehož autora Římané uznali na základě Filioque za pravověrného. 351 Dále odkazuje Humbert na Cyrila Alexandrijského, který byl přítomen v Nikáji: ,,Byl
jedním z Otců, kteří vystavěli svatý symbol, ačkoli Řekové Římanům vůči němu
vznášeli námitky, ukazuje se, že se v ničem od římské víry neliší“. 352 To dokazuje následující přirovnání : ,, Vyznávám Otce jako nesmrtelný kořen, Syna jako
nepomíjející větev, svatého Ducha jako nesmrtelný plod“. 353 Humbert říká, že
je nezpochybnitelné, že plod vzniká z kořene a větve. A i kdyby také papežové,
počínaje Lvem III., veřejně proklamovali závěry koncilů bez Filioque, tak by
přece nikdy pravověrnost Filioque nepopírali. Tato Humbertova snaha zdůraznit rozhodnost Říma pro ustanovení ortodoxie spojuje Rationes s jeho azymatickými a eklesiologickými texty z let 1053/54. Papež Lev IX. patrně diskutoval
o Filioque na synodě v Bari na podzim roku 1053 s tamními usedlými Řeky
a nabídl následující interpretaci: „Řekl: Otec buď živý pramen, Syn nevyčerpatelná řeka, Duch svatý nikdy nevysychající moře: moře, které nevzniká jen ze
samotného pramene, ale z pramene a řeky a naplňuje Zemi“. 354 Tak jako pramen, řeka a moře pochází ze stejné vody, tak jsou v Trojici sjednoceny odlišné
osoby podle božství. 355 Je tedy dáno, že musí být uctívány odlišné způsoby
existence pramene a řeky vzhledem k jezeru jako jednota, bez starání se
o skutečné objasnění. Niketas Stethatos však mohl tomu samému obrazu rozumět obráceně, tedy tak, že řeka funguje pouze jako přenosný prostředek proudí349
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cí vody (=bytí, podstaty). Ve druhé části Rationes jsou proto uplatněny latinské
autority. Augustin chápe uvnitř Trojice všechna vyplývání jako bezčasová, takže nezahrnuje žádnou následnost, že by Syn obdržel schopnost k vytvoření svatého Ducha teprve od Otce: „Jak lze chápat, že Synu způsobuje na věčnosti plození z Otce, tak lze chápat, že svatý Duch z něho vyplývá“. 356 Humbert tedy ruší
posloupnost v Trojici a staví Syna na roveň Otci. 357 Z Alkuinových citátů je
zřetelné, jak pozdější autoři vybírali z Augustinových spisů argumenty pro spor
o Filioque. Z Humbertova spisu lze vyvodit několik základních momentů:
Duch svatý je Boží dar (donum Dei) společenství Otce a Syna. Mezi Otcem,
Synem a Duchem vzniká „konsubstancialita“ (=soupodstatnost, to znamená, že
jsou stejné podstaty). Ze soupodstatnosti vyplývá Filioque, tedy to, že Duch
vychází stejnoměrně z Otce i ze Syna a je společně s Otcem a Synem uctíván,
protože je Bohem stejným způsobem.
Humbert učinil výstižností svých výkladů a specifickou selekcí autorit, na
které se odvolává, důležitý krok v dějinách sporu o Filioque. Vychází z teologů
9. století, ale je si vědom dvojí problematiky doktríny a doplnění textu. Tak
mohl Řekům v exkomunikační bule vytknout, že Filioque škrtli z Vyznání. To
je vzhledem k argumentaci v Rationes nutno chápat jako cílenou, pádnou polemiku. 358 Humbertovo hledání spojení této dvojí problematiky s autoritou papežství (jako v otázce azymat), je bohatým příspěvkem ke sporu o Filioque
v 11. století.
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357

78

5.6.2

Fragmentum accusationis contra Graecos

V roce 1930 vydal Anton Michel fragment proti řeckého pamfletu, který
se snažil připsat římskému vyslanci, konkrétně kancléři Fridrichu Lotrinskému. 359 Latinský fragment je psán jako řeč pro řecké posluchačstvo a je napsán
ostrým tónem proti adresátům, který vrcholí tím, že by měli být Michael Kerullarios, Leon z Ochridu a Niketas Stethatos škrtnuti z paměti církve. 360 Avšak
vznikají značné pochybnosti o autorství textu. Fridrichova řeč nemůže být
z vnějších pramenů doložena a samotný fragment neposkytuje žádné doklady
o autorství. Také Commemoratio popírá domněnku, že by byla kolem
24. června v klášteře Studion pronesena tak emocionální řeč. 361 Po tomto datu
je nepochopitelné jak opětné šetření všech disciplinárních otázek, tak také zatvrzelé útoky proti kajícímu se Niketovi, právě tak jako polemika proti řeckým
křesťanům vůbec, kteří byli osočeni jako pneumatomachové, manichejci, origenisté a dokonce jako vrahové (homicidae). 362
Na rozdíl od Rationes de processione Spiritus sancti neseskupuje
Accusatio vesměs žádné autority a odvolává se jen na málo pramenů, na biblické doklady, mnohem více však usiluje o to, dokázat protivníkům na základě
samostatné argumentace, že zhřešili proti svatému Písmu a katolické víře. 363
„Vycházení totiž určuje bytí Ducha svatého“. 364 Filioque je obhajováno na základě teze, že „Duch svatý je plný a dokonalý Bůh a vždy rovný Otci a Synu.“ 365
Jaká byla tedy Humbertova argumentace? Ačkoli Duch vychází z Otce, je Jím
vyslán a vylit, nevzniká mezi nimi žádné odstupňování. 366 Neboť svatý Duch
přijímá existenci a esenci od Otce, identifikuje se jako Bůh z Boha (deus
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Accusatio 6,4; s. 166, ř. 25-29: „Cur igitur Michaelem patriarcham inter sacra missarum sollempnia
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de deo), proto je nazýván ,,Duchem Otce“. 367 A v tom spočívá jeho esence, protože otcovský vztah směřuje k němu jako k Bohu, a to se popisuje jako vycházení, vyslání a vylití. 368
Všechny biblické pojmy pro působení Ducha skrze Syna implikují plození jako
znamení bytí. 369 Hermeneuticky spočívá stěžejní bod v tom, že Duch skrze vycházení neobdrží od Syna nic jiného než od Otce, kromě toho, že existuje. Protože v Bohu není nic akcidentálního. 370
Accusatio končí shodou s Rationes a exkomunikační bulou. ,,Když to, co
vypovídá o svatém Duchu, není jeho podstatou, kterou přijímá od Otce a Syna,
nýbrž něco jiného, pro což vypadá menším než Otec a Syn, tak vám činí to samé
jako pneumatomach Makedonius!“ 371
Pokud by byl Duch Bůh v plném smyslu, mohlo by se při tom, co ho od
Otce odlišuje, jednat jen o způsob zprostředkování božské esence, která je však
jedna; nemohl by Duch od Syna přijímat nic jiného než to, co mu stále už způsobuje a další vztahové pojmy mezi Synem a Duchem by odkazovaly na toto
esenciálně specifikované „processio“. 372

5.6.3

Pneumatologie Petra Damiana

Otevřený pneumatologický rozdíl nauky vedl brzo k pokusu o teologickou
dohodu. Již v roce 1062 se obrátil patriarcha Konstantin Leichudes prostřednictvím Dominika z Grada na Řím, aby si nechal vysvětlit argumenty římské strany.373 To můžeme chápat jako snahu druhé strany o nalezení společné řeči nad
společným svatým Písmem. Odpovědi na tento dotaz se ujal Petr Damian
(1007-1072), další z reformátorů a protagonistů papežské kurie.
367

Accusatio, 5,2; s. 162: „Spiritus autem sanctus ideo deus est, quia de deo est. Nihil enim de deo est,
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Damianovým východiskem je, že Duch vychází z Otce. Klade si však
otázku, na základě čeho dochází „téměř všichni Řekové a někteří Latinové“
k mylnému přesvědčení, že Duch vychází jenom z Otce (a solo Patre)? 374 Skutečně Písmo na mnoha místech hovoří jen o Duchu Otce 375 nebo o Duchu, kterého posílá Otec, 376 právě tak jako někteří latinští Otcové jako Jeroným
a Augustin. 377 Výpověď „z Otce vychází“ (ex Patre procedit) se mu tedy zdá
být tady vhodná, ale v žádném případě vyčerpávající. Formulace o vycházení
z Otce a Syna vyplývá podle Damiana ze samé podstaty víry, protože Otec
a Syn jsou beze vší pochyby jedné a téže podstaty. 378
Damian při své argumentaci vychází z biblických citátů 379 a na základě
Augustina zavádí následující rozlišování:
,,Když se člověk jen ptá, zda Syn vychází z podstaty Otce, svatý Duch však
nevychází o nic méně z Otcovy podstaty, proč je jeden Synem a druhý ne? Potom by odpověď neměla být nepřiměřená. Z Otce je Syn, z Otce je Duch svatý,
ale onomu je dosvědčeno, že vychází. A právě tak je onen Syn Otce, protože on
je z něho zplozen, ale Duch je z obou, protože z obou vychází.“ 380
Výzva Konstantina Leichuda po nezvratných písemných důkazech vede
nevyhnutelně k hermeneutickým kritériím výkladu, tzn. k exegezi Otců. 381
Ambrož píše, že Duch boží je v Otci i Synu. 382 Pod jménem Augustina je citován Fulgentius z Ruspe: ,, V oné svaté trojici je jeden Otec, který se plodí sám
ze své podstaty a Syn, který je narozen z podstaty Otce a jeden Duch svatý, který sám z podstaty Otce a Syna vychází.“ 383 Nakonec je podána zpráva osobním
vyznáním Jeronýma a Řehoře. 384 Aby se vyzbrojil proti námitkám, že jsou považováni za autority jenom západní autoři, jsou uvedeni dva alexandrijští teologové, totiž Athanasius a Cyril, přičemž jako výrok prvního o „Duchu
374
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a utěšiteli, který z Otce vychází a je Duchem Syna a Otce. Protože On vychází
také ze Syna, jak je psáno v evangeliu, že dal skrze nadechnutí svým učedníkům
Ducha svatého“, je přijato pseudoathanasijské De trinitate libri XII. 385 Cyrilův
citát, kde je Duch Duchem pravdy, z něhož vychází také Kristus, se vskutku
přibližuje západní pneumatologii. 386
Tím zajisté Damian reprodukuje exaktně selektivní augustinské vnímání
řecké teologie. Poslední bod argumentace se setkává s námitkou, že by bylo
nelogické, kdyby byl označován Duch Syna jen jako vyplývající z Otce, když
z něho také sám vychází. Damian proti tomu uvádí princip, že Syn se vztahuje
na to, co je mu vlastní (tedy také Duch), v čemž má sám původ: „Z Otce je totiž
Syn, od kterého má to, že on sám je Bohem, od něj má právě to, že také z něj
vychází Duch svatý.“ 387
Tím Damian nastiňuje počáteční problematiku, že svědectví Písma a Otců
hovoří někdy pouze o vycházení Ducha z Otce. Tak je také chápáno nikájské
vyznání: ,,Tento věcný obsah nepřipisuje tolik Otci, jako Duchu svatému,
z něho výhradně vycházejícího, nýbrž tak, že byl od něho zapůjčen Synu, že
(Duch) vychází také z něj“. 388 Tím nachází Damianův augustinský princip autentičtější přijetí než u Humberta, pokud je vázán původ Ducha svatého na plození Syna a tím na Otce jako pramen vztahu Trojice.
Pneumatologická argumentace Petra Damiana je originální novým zhodnocením augustinského principu, na kterém se prokazuje soudobý kontext traktátu. Lze ho chápat jako důležitý krok na cestě formování postoje k otázce Filioque.
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5.6.4

Argumenty Východu

Konstantinopolské prameny jsou k roku 1054 ve vztahu k Filioque skoupé
na slovo. V oficiálním vyjádření synody z 24. června je citována především
encyklika Fotia z r 867. Také Kerullariova encyklika se sotva dostane na
,,orientální stůl“. Se skromným nálezem pramenů koresponduje úsudek Michaela Psella ve stížnosti na Kerullaria:
,,Neboť o našich dogmatech nebo o tom, co je uctíváno, nevěděl. Proto mu byl
sotva znám rozdíl mezi osobou a bytím. Ještě něco pochopil z přírody
a hypotéz. Nikdo neví, zda se někdy zabýval synodálními kánony nebo výroky
Otců.“ Není také jisté, zda tím Kerullarios skutečně neznemožnil výskyt osob
s bohatými vědomostmi, když je ,,vyhazoval z kanceláře“.
Tak také přiznává sám patriarcha, že mu do počátku diskuse o Filioque
prostřednictvím Humbertových Rationes nebyla známa žádná dogmatická rozdílnost s Latiny. 389 Ačkoli si Kerullarios v tom samém spisu stěžoval na to, že
Římané nechtějí uznat žádné řecké učitele jako autority, nikterak se text Sémeióma o tyto velikány neopírá, nýbrž o Fotia (aniž by ho ovšem jmenoval), avšak
ne na Dekret z Efezu, popřípadě na jeho recepci z r. 880. Tak vede Sémeióma
výměnu názorů s takřka dvě století starými formulacemi:
,,Nejsvětějšího symbolu, který má skrze všechna synodální a ekumenická
usnesení nepopiratelnou platnost, se nikdy nechceme dotýkat špatnými myšlenkami a nezákonně vepsanými slovy a s nadbytkem smělosti ještě stejným způsobem, jak oni říkají – že Duch svatý vychází z Otce a Syna (ó, jaký umělý zásah
zla!), nýbrž z Otce.“ 390
Pozdější kardinálova formulace řecké argumentace o vycházení Ducha
pouze z Otce samotného není věrně interpretována. Často dochází ve výzkumu
k tomu, že se pozornost soustředí na fotiovský výraz „jediný“ (ς který
však Kerullarios použil jen jako citát latinské výtky, že byzantská církev omezuje své Vyznání nepřípustným způsobem na původ Ducha samého pouze
389
390

Ep. ad Petr. I, 15, s. 183, ř. 26n.
Sémeióma, 158, 5-13.
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z Otce, zatímco římská církev dosvědčovala víru ve dvojí vycházení. 391 Vyvrácení kritiky je postaveno na Janově evangeliu, 392 kde je zachyceno pouze vycházení Ducha svatého pouze od Otce (  ς, ne ale od Syna
(  . Termínem „“ (vycházení) Ducha z Otce je označována jeho osobnost tvořící „“ (vlastnosti), odpovídající „“
(zrození, původu) Syna. Kdyby ale Duch vycházel ze Syna, odlišoval by se některými vlastnostmi od Otce a od Syna, což by odporovalo symetrii mezi Synem a Duchem, jehož východisko je s Otcem společné.
Fotiovský je také teologický axiom Trojice: ,,Všechno, co není společné,
všemocné a rovnocenně podstatné Trojici, přísluší jen jednomu z těch tří. Pokud však vyplývání Ducha není společné těm třem, přísluší to potom jednomu
z těch tří.“ 393 Přísně vzato nelze tedy hovořit u Michaela Kerullaria
o trojjediném učení stojícím v jednotě. První dopis pro Petra z Antiochie (ještě
před římskou exkomunikační bulou, ale se znalostí Humbertových Rationes)
zrcadlí jistou bezradnost. Referuje se zde jen o skutečnosti, že latinské Vyznání
vykazuje přebytek textu, jak ještě jednou radikalizoval svoji pozici
v exkomunikační bule proti spisu Rationes. Tak se obrací Sémeióma nejprve
proti výtce, že řecké Vyznání je textově deficitní. Patrně naráží Kerullarios při
hledání klasifikované odpovědi na encykliku svého předchůdce Fotia. Jeho
rozhodující příspěvek k dějinám sporu o Filioque totiž nespočívá v pozičním
rozpisu řecké nauky o Trojici, ale v objevení Fotia jako „protilatinského“ autora.

391

Ep. Petr II, 3, s. 185n.
J 15, 26.
393
Ep. Petr. II, 5, s. 187, ř. 16-18.
392
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5.6.5

Niketas Stetathos (  )

Z pera Nikety Stethata 394 pochází ,,Druhý spis proti Latinům, kteří hřeší
proti Duchu svatému, když říkají, že vychází ze Syna“, který je zásadní pro poznání sporu o Filioque. Niketas se narodil v roce 1005 a strávil svůj život
v klášteře Studion, nejprve jako mnich, pak jako žák a životopisec Simeona
,,nového teologa“. Konstanta jeho teologické tvorby tkví v horlivosti pro to, co
považoval za pravou víru, přičemž mohl jít odhodlaně proti západní teologii,
aniž by kvůli tomu platil za zapřísáhlého odpůrce Západu. Věrohodnost jeho
života dokládá upřímnost jeho vyznání, čemuž také odpovídá jeho přístup
k centrálnímu obsahu víry. Nepolemicky se opírá o Nikájský koncil. Pojedná
o věčné Trojici a jejím vztahu. Soustředí se na věčné plození Syna z Otce, které
vychází z Nikájského koncilu jako jediného pramene, přičemž od počátku bez
zmínky přímé opozice vylučuje jakoukoli příčinnost Syna uvnitř Trojice. Skrze
paralelní uvedení Boha Otce (   jako principu Syna a Ducha
mají oba původ v první osobě. Tomu také slouží přenesení označení vyhrazených Synu jako ,,světlo“ a ,,pravý Bůh“ na Ducha, přičemž je zdůrazněna rovnocennost obou ve vymezení vůči Otci bez počátku, kterému jsou zajisté podle
přirozenosti, podstaty a plné moci rovnocenní ( V katechetické
podobě Vyznání lze vnímat odezvu sporu z roku 1054. Tak získává také výpověď, že ,,Božství neexistuje nikdy jako část, ve třech osobách má celou plnost
a dokonalost svého bytí“ z historického pohledu hereziologickou signifikaci.
Právě Fotios Latinům vytýkal, že nedělitelná Trojice se rozchází. Na tomto pozadí lze taky chápat ujištění ,,srdnatého“ Nikety: „Vyznávám tedy a tak věřím;
a kdo tak nevěří nebo nemyslí, toho si ošklivím jako nepřítele a bojovníka proti
pravé víře křesťanů a katolické a apoštolské církve a trestám ho exkomunikací.“ 395
Dialogicky založená ,,synteze proti Latinům“ rozvíjí v polemickém kontextu nastíněnou úzkou linii vztahů v Trojici. Ve spisu Sémeióma se nenachází
394

Svůj přídomek získal kvůli srdnatému vystoupení proti milostným dobrodružstvím císaře Konstantina IX.
395
Sémeióma 14; 458, 1-5.
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jediná obsahová nebo metodická stopa subtilní argumentace, která by se odvolávala na Fotiovu teologii.

5.6.5.a

Axiom východní pneumatologie

Synthesis začíná programovým ustanovením: ,,mluvit skrze Ducha svatého
znamená mluvit z Boha. Protože také Duch je Bůh“. 396 Rozdílná nauka se tedy
odvolává na možnost projevu Boha vůbec. Boha nikdo neviděl, 397 a proto platí
hermeneutické pravidlo: ,,Teologové ale sami řekli a také my, kteří to od nich
slyšíme a přijímáme, říkáme o Bohu v zásadě pouze to, že jednorozený Syn, který z Otce vychází, byl s námi jako svébytná osoba a učil nás.“ 398 Klíčem k této
argumentaci je tedy exegeze Janova evangelia. 399

5.6.5.b
Místo

Ducha

Hypostaze v Trojici
uvnitř

Trojice

se

zakládá

na

rozlišení

podstaty

a hypostaze. 400 „Společné označení Trojice pojmenovává jejich sjednocení
v bytí. Skrze vyjmenování osob, které jsou nevyslovitelným způsobem sjednoceny, s jejich označením, způsobem jednání a pojmenováním vnímáme rozdíl.
Podle toho přijímá každý svoji specifickou hypostazi a způsob, jakým pro něj
existuje to, co je vysloveno skrze jména osob“. 401 Hypostatická specifika přitom
vyplývají výhradně a ne dvojznačně ze vztahů. 402

396

Synthesis 1,1; s. 371, ř. 4n.
J 1, 18.
398
Synthesis 1,3; s. 371, ř. 19-22.
399
J 15, 26.
400
Mt 28, 19.
401
Synthesis 3,2; s. 372, ř. 19n.
402
Hypostasis je označení pro individuální podstatu, tedy substanci, jež je přesným překladem latinského termínu substantia do řečtiny. Órigenes nazval osoby v Boží trojici hypostazemi, jež tvoří jednotu
svou podstatou (úsia). Naproti tomu Tertullián vyjadřuje poprvé rozlišenost v Trojici termínem persona
a jednotu pojmem substantia. Tuto verzi přijímá druhý všeobecný koncil v Konstantinopoli (381). Po
tomto sněmu je však stále ztotožňován termín hypostasis a natura, to řeší všeobecný sněm v Chalcedonu (451), který říká, že Ježíš Kristus je jedna osoba (hypostaze, persona) o dvou přirozenostech (natura).
397
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O spojení mezi Synem a Duchem se nevyjadřuje, místo toho hodnotí vztah
mezi Otcem a Synem analogicky jako vztah mezi Otcem a Duchem. Niketovým cílem je uchovat subtilní symetrii mezi bytím a hypostazí.
Nedělitelná jednota bytí a nesmísitelná Trojice hypostazí, mezi nimiž je
myslitelné zprostředkování samo v kontextu trinitární perichoreze, 403 rozlišuje
Boha od skládající se materie. 404
Západní mínění, že Duch vychází z Otce i Syna (ex Patre Filioque) je
v řeckém prostředí chápáno jako „boj proti Bohu“ (), neboť jestliže
je vedle Otce připisováno také Synu aktivní působení Ducha jako hypostatické
znamení, musí konsekventně také Duch něco způsobovat. Toto má být buď jemu samotnému bytostné, přičemž se Trojice rozšiřuje na čtveřici, nebo má jinou podstatu, což by ho znesvěcovalo. 405

5.6.5.c

Obvinění Latinů z hereze

Podle Janova evangelia 406 jsou Syn a Otec jedno, jak Latinům přiznává
Niketas, ale ne podle osob, nýbrž božským způsobem, na kterém se právě tak
podílí Duch svatý.407 To by však v žádném případě nemělo svádět ke směšování osobní svébytnosti Trojice. Niketas tedy klasifikuje augustinskou pozici jako
herezi, protože by potom musel Duch být tím, kdo sám sebe způsobuje. 408 Niketova Fotiem inspirovaná kritika Latinů se zaměřuje na to, že jejich výroky
jednotlivých hypostazí by nebyly přiměřeně rozlišeny: ,,Co my o jedné z těchto
věcí říkáme, musíme nutně také podle svých vlastních pravidel vypovídat
o jiné.“ 409 To však připadá jen pro všeobecné boží predikáty jako ,,Bůh“
a ,,Pán“, pro označení ,,Otec“, ,,Syn“ a ,,Duch svatý“ oproti tomu platí: „Každý
403

Perichoreze - z řec. peri, „uvnitř“, a chorein, „jít“, „být jedno uvnitř druhého“. Teologický výraz,
který používali - kapadočtí Otcové při tvrzení o typickém spojení nebo společném pronikání se, ke
kterému dochází na základě jednoty božské podstaty a které vymezuje vztah tří božských osob. Používá
se také výrazu circumincessio (vcházení do sebe navzájem, vzájemné pronikání se).
404
Synthesis 5,2; s. 376, ř. 18-21.
405
Tamtéž, 5,2; s. 379, ř. 4-12.
406
J 10, 30.
407
Synthesis 7,2; s. 379n.
408
Tamtéž, 7,2; s. 380, ř. 5-9. Srov. FOTIOS, myst. 47, PG, 102, s. 325a-c.
409
Synthesis 7,3; s. 380, ř. 13-15.
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má samostatné, nesmísitelné s jinými, sobě vlastní označení a mezi ně nevstupuje žádné spojení.“ 410 Jinak by upadla trojitá monarchie do linearity (Duch by
byl vnukem Otce!) nebo by byli všichni tři srovnáváni vedle sebe jako trojí
božství ( ). 411
Naproti tomu se podle Nikety vztah mezi Otcem a Duchem z hlediska
ekonomie spásy rekonstruuje podle Janova evangelia412 lineárně: co ,,přijímá“
Duch, přichází podle Ježíšových slov ,,ne ze mě“, ale z toho, co také Syn přijal
přímo od Otce. 413 Vysílání Ducha je rovněž připisováno samotnému Otci, neboť jinak než vztahem poslání () je vycházení (ς) adekvátně nevypověditelné. 414
V Janově evangeliu 415 se proti tomu mluví v nedeterminovaném způsobu
řeči o ,,svatém“ ,ne však o svatém Duchu. 416 Také Bůh bývá nazýván Duchem, 417 nemluvě o mnoha predikátech Ducha v Bibli.418
Proti latinské argumentaci, podle které Duch vzniká jako Duch boží,
a proto musí mít svůj původ i jako Duch Syna, 419 dělá Niketas vůdčí rozdíl mezi původními vztahy, definovanými hypostatickou existencí a jinými trinitárněteologickými slovními hříčkami. To, že byl jako trojiční osoba existující Duch
označen jako Duch Synův, neimplikuje v žádném případě specificky ontologickou informaci o jeho původu. 420 Tvrzení, že Duch rovněž vychází ze Syna
(  ),

by

tedy

podle

řeckých

autorů

znamenalo

návrat

k nestorianismu, neboť potom by mohla být chápána božská podstata Krista
jako ,,posílající“, ne však lidská, na které spočívá Duch. 421

410

Synthesis 17,1; s. 392, ř. 18n.
Srov. Synthesis 17,1n; s. 392, ř. 10-18.
412
J 16, 14n.
413
Srov. FOTIOS, myst. 20-23, PG, 102, s. 297-304.
414
Synthesis 9,4; s. 384, ř. 18-20.
415
J 20, 22.
416
Srov. např. Gn 2, 7.
417
J 4, 24.
418
Srov. SOUČEK, J. B. Řecko-český slovník, s. 194.
419
Srov. Ga 4, 6; Ř 8, 9.
420
Synthesis, s. 391, ř. 3, 7n.
421
J 1, 32.
411
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Dále Niketas říká, že ani Otec ani Syn neexistovali nikdy bez Ducha, ale
Duch zůstává věčně v Otci, věčně z něj vychází a zůstává u Syna. 422 Zde je
vyměřen skrze pozemské zjevení informativní obsah s ohledem na věčnou Trojici, přičemž vztah mezi Synem a Duchem, co se týče vycházení Ducha
(ςvydechování) 423 , je popírán. Ve fotiovském duchu dále píše:
,,Když přece jeden, celý a dokonalý Duch vyplývá z Otce, proč je potom potřeba dalšího vyplývání ze Syna?“ 424
O tomto Duchu dále platí: „Sám z Otce vychází. Zůstává však u Syna, protože je plností Krista a je tak také označován“. 425 Tak dochází Niketas
k opačným závěrům než Humbert. Otce pokládá za pramen, 426 Syna za řeku
a Ducha za vodu. 427
Klíčovou událostí pro interpretaci Niketovy pneumatologie je seslání Ducha o Letnicích. 428 Duch je sice prezentován ve společenství s Otcem a Synem,
ale teprve svatodušní zjevení ukazuje Ducha jako osobu. Řeč o Trojici je však
pořád jen analogická, neboť ,,z plnosti Krista jsme přijali,“ 429 ne však plnost,
tj. Ducha samého. 430
Niketas zmiňuje jako nejdůležitější prostředek předávání Ježíšových slov
evangelium a dále zvěstování apoštolů, synody a církevní Otce. 431 Říká, že
žádný apoštol nemluvil o vycházení Ducha ze Syna a ani evangelisté. Filioque
tak podle Nikety popírá autentické křesťanské učení, které bylo formulováno na
Nikájském koncilu. V tom tedy spočívá hereze Latinů, že doplnili Vyznání víry
o nepatřičný dodatek. 432
Ze spisu Synthesis je zřetelné, jak se v přímé konfrontaci se zástupci Filioque konkretizovala ortodoxní pozice ve své dvojité dimenzi. Teprve římské

422

Synthesis 19,2; s. 394n.
Srov. SOUČEK, J. B. Řecko-český slovník, s. 85.
424
Synthesis 19,5; s. 395n.
425
Tamtéž, 20,2; s. 397, ř. 7-10.
426
Srov. Jr 2, 13.
427
Srov. Ž 65, 10.
428
Synthesis 22,2; s. 400, ř. 5-7. Srov. GEMEINHARDT, P. Die Filioque-Kontroverse, s. 386.
429
Srov. J 1, 16.
430
Srov. J 3, 34.
431
Synthesis 2; s. 372, ř. 7-9.
432
Tamtéž, 28,4; s. 407, ř. 16-22.
423
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ustanovení vztahu Syna a Ducha provokuje řeckou stranu k uzavření mezery ve
výkladu vztahů v Trojici.

5.6.6

Petr z Antiochie v dialogu se Západem

Tak jako je třeba pečlivě rozlišovat mezi polemikou Michaela Kerullaria
a subtilní teologií Trojice Nikety Stethata, tak musí být zkoumána také pozice
patriarchy Petra z Antiochie a její hodnota. Z hlediska této práce je Petr o to
významnější, že jako jediný usiloval o navázání dialogu se Západem. 433 V roce
1052 je Michaelem Kerullariem vysvěcen na melchitského patriarchu jeho rodného města. Petr brzy po nástupu do úřadu znovu zahájil tradici posílání zpráv
o intronizaci, která se dostala do hlubokého zapomnění, zvláště co se týkalo
výměny řecké a latinské jazykové oblasti. Patriarcha z Antiochie se obrátil na
Řím se zjevně nelehkou otázkou: ,,Co je základem církevního rozdělení
( ς), skrze které by měl být sám nástupce Petrův, pastýř starého Říma, oddělený od božského těla církve a neměl by mít žádné společenství s představenými s nimiž, podle božského úsilí, a nejen s nimi samotnými, už by neměl společně nést starost o církev a sám by od nich měl být apoštolským způsobem veden za ruku?“ Adresát nechť společnou víru potvrdí
a nutně objasní nejednoznačný status quo. 434
Petr přistupuje k celé problematice nekonfliktním způsobem. Nevnímá
dogmatické diference mezi Východem a Západem a tvrdí, že Římskou církev
nelze obvinit z klopýtnutí a poukazuje na to, že sám Konstantinopolský patriarcha žil v této problematice dlouho v nevědomosti, proč už fakticky neexistuje
společenství ( mezi východní a západní církví. 435
Na podzim 1053, po příchodu psaní Leona z Ochridu do Říma, ale ještě
před smírčími dopisy z Konstantinopole, se obrátil Dominik, patriarcha
z Grada, na svého kolegu v Antiochii. Lze předpokládat, že na příkaz papeže.
433

Srov. MICHEL, A. Humbert und Kerullarios, s. 416.
Inthr. Rom. I, 1,2; s. 448, ř. 16-18.
435
GEMEINHARDT, P. Die Filioque-Kontroverse, s. 393.
434
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Zřejmě se jednalo o snahu urovnat napětí v otázce azymatu, protože papež věděl, že Petr z Antiochie je nakloněn jednání. Dominikův text nelze považovat
z teologického hlediska za nijak zvlášť zásadní. Odvolává se na ideu patriarchátu sv. Petra, podle které je Antiochie třetím patriarchátem za Římem
a Alexandrií. Zatímco Konstantinopol je druhořadou instancí, která nezákonně
útočí proti Římu a jeho apoštolské tradici ustavené samotným Ježíšem.
Z dopisu vyplývá, že právě Antiochie by se měla na Východě starat o to, aby
nebyla popírána tradice, kterou uchovává Řím. 436
Pozornost si zaslouží Petrova odpověď Dominikovi: „Nejsvětější patriarcha z Konstantinopole váš názor v žádném případě tak přísně nekáral jak píšeš,
ani vás nenazval „kacíři“ a nevyloučil vás ze svaté katolické církve, naopak
dobře ví, že jste pravověrní a s námi shodní v jisté nauce o život tvořící
a bytostně stejné svaté Trojici a o díle spásy v těle našeho Pána a Boha
a Spasitele Ježíše Krista“. 437
Otázku Filioque v roce 1054 otevřeli samotní legáti. V této oblasti nebylo třeba
vést spory, vezmeme-li v úvahu, že i tak vzdělaní teologové, jako byl Petr
z Antiochie, v této otázce neviděli zásadní rozpor s římskou církví.

5.6.7

Lev IX. a Filioque

A jaká byla víra papeže Lva IX.? Jeho postoje se odráží v dopisu Petrovi
z Antiochie. 438 Trojici chápe jako stejně podstatnou, stejně věčnou a stejně
mocnou. 439 Jednotlivé osoby označuje jako Stvořitele, Syna, který se stal člověkem a svatého Ducha. Tito tři jsou ,,v plném smyslu a úplným pravým Bohem, vycházejícím z Otce i Syna, ve všem stejní, stejné podstaty, stejně mocní
a věční.“ 440

436

Ep. ad Petr. 4, s. 207, 30-32.
Ep. ad Domin. 7, s. 214, ř. 7-16.
438
LEV IX. Ep. ad Petr., in: C. Will (ed.) Acta et scripta, s. 168-171.
439
Ep. ad Petr. 7, s. 468, ř. 6-9.
440
Ep. ad Petr. 10, s. 470, ř. 8-11.
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Ještě na počátku roku 1054 Lev IX. nezdůrazňoval Filioque jako rozdílný
bod ve vztahu k Východu. Zřejmě do července 1054 nebylo Filioque ani na
jedné ze stran tak zásadním problémem, že by bylo zapotřebí tuto problematiku
dále tematizovat. 441
Ukazuje se, že hlavním problémem je pro Petra z Antiochie právě dodatek
k Nikajsko-konstantinopolskému vyznání víry. Petr se nad ním zamýšlí a říká,
že evangelia jsou přece stejná na Východě i na Západě a v Janově evangeliu 442
je vyjasněno, že Duch vychází z Otce. 443 Tento rozpor na Západě si vysvětluje
tak, že během dlouhé vlády Vandalů v Itálii byla ztracena akta Nikájského koncilu. 444 Při vší vůli se usmířit však zůstávají pro Petra otázky, o kterých nelze
vyjednávat: ,,Nám totiž postačuje k dokonalému poznání a utvrzení zbožnosti
důkaz moudrého a svatého symbolu boží milosti. O Otci a Synu a Duchu svatém
a o ,,ztělesnění“ Pána, nabízí zcela, co věřící potřebují. Ty, kteří však něco přidají nebo odeberou, postihneme klatbou“. 445
A tak se postupně v otázkách Filioque a azymatu prohlubuje propast mezi
východní a západní církví. Rituální rozdíly bylo možné překonat, ne však rozdíly v přístupu ke zjevení, které bylo formulováno na ekumenických koncilech.
V Petrových textech lze vnímat také pocit kulturní převahy nad barbarským Západem: ,,Neboť toto jsou naši bratři, i když se u nich často stane, že
z venkovské neomalenosti a neučenosti v dobré víře to, co je adekvátní, opominou; od barbarských národů nelze očekávat tu samou přesnost, jakou smíme
očekávat u nás výmluvných. Neboť velká, život tvořící Trojice je zajisté zvěstována také u nich a rovněž je u nás shoda v tajemství spásného vtělení.“ 446
Vzájemná exkomunikace Humberta ze Silvy Candidy a Michaela Kerullaria představuje smutný výsledek námah římského papeže a byzantského císaře
o politické a církevní porozumění. Nemohou být však v žádném případě posu-
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zovány jako ,,definitivní roztržka“ mezi Východem a Západem a jako začátek
formálního schizmatu.
Událostí, která zřetelně poznamenala vztahy mezi Východem a Západem,
byla až první křížová výprava (1096-1099) a následující vývoj, který vrcholí
dobytím císařského města v roce 1204. To byly momenty, které prohloubily
vzájemnou nedůvěru natolik, že všechny další pokusy o porozumění skončily
nezdarem.
Stejně tak je třeba upozornit na to, že v roce 1054 vytlačuje problematika
Filioque polemiku o používání nekvašených chlebů z centra pozornosti. Na
počátku 12. století se na Západě snaží problém Filioque systematizovat Anselm
z Canterbury v traktátu De processione Spiritus sancti (1102), ale toto pojednání už překračuje hranice našeho výzkumu.
Komplexnost otázky Filioque spočívá v tom, že tatáž víra je vyjádřena ve
dvou zásadně jazykově rozdílných církevních a teologických kontextech.

5.7 OTÁZKA NEKVAŠENÝCH CHLEBŮ
Původ sporu o azyma je bezprostředně spojen s událostmi v letech 10531054. Na začátku konfliktu, který vedl k vzájemným exkomunikacím v roce
1054, stál útok Řeků na zvyk římské církve užívající v eucharistii nekvašený
chléb. Koncem roku 1052 nebo na jaře roku 1053 nařídil patriarcha Michael
Kerullarios zavřít latinské kostely a kláštery. Důvodem byl západní způsob
sloužení mše, při které byl používán nekvašený chléb (azyma). Současně
(pravděpodobně na jaře roku 1053) zaslal řecký arcibiskup Leon z Ochridu dopis biskupovi Janovi z Trani v jižní Itálii. Toto psaní je považováno za první
nám známý dokument řecké výhrady proti nekvašenému chlebu Latinů. 447 Leon vznáší proti jeho adresátovi a „skrz něho“ proti „všem biskupům Franků“,
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stejně jako proti „velebnému papeži samotnému“ řadu výtek, mezi kterými zaujímá první místo zvyk celebrace eucharistie s nekvašeným chlebem.
Leon z Ochridu nazývá nekvašený chléb římské eucharistie termínem
„azyma“ ( ), staví ho tedy do kontextu židovského kultu, a vytýká
Latinům, že se kvůli nepřístojnému způsobu podle příkladu Mojžíše dbajícího
azyma řadí do společnosti židů. Pro křesťany se nesluší užívání azyma podle
židovského

zvyku:

„Azyma

neobsahuje

žádnou

památku

na

Pána

a neproklamuje jeho smrt, protože pochází od Mojžíše a byl předepsán před
šestnácti sty let. V Novém zákoně, [...] byl zrušen a byl stanoven jeho konec.“ 448
Ježíš užíval při ustanovení eucharistie ne židovské azyma, ale „ς“ (chléb).
„Chléb“ znamená výhradně „kvašený chléb“. k hlavní výhradě týkající se azyma přidává autor řadu dalších obvinění. Vytýká Latinům také sobotní půst, který ztotožňuje s židovským šabatem, 449 stejně jako zvyk užívání masa ze zardoušených zvířat jako jeden z pohanských zvyků 450 a vynechávání Aleluja při
bohoslužbách v době postní. 451 Těžiště však samozřejmě leží na azymatu. 452
Podle názoru autora se Latinové stanou dokonalými věřícími v Krista tím, že
přestanou praktikovat chybné zvyky. Buď se stanou „čistými židy“ nebo „čistými pohany“ nebo „čistými křesťany“. Dopis končí výzvou k Latinům, aby
přenechali židovské a pohanské zvyky židům a pohanům a tímto „s námi“, tzn.
s Řeky, dosáhli souladu ve víře a tvořili stádo s jediným pastýřem. 453
Geordig Awakumov se domnívá, že pronásledování latinského způsobu
celebrace na byzantském území a s tím spojená antiazymatická polemika byla
vyjádřením snahy o sjednocení slavení liturgie. 454 Silné sjednocovací tendence
jsou v 11. století charakteristické jak pro Řím, tak i pro Konstantinopol. Sjednocení liturgie na Západě, které vycházelo ještě od Karlovců, dosáhlo právě
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v 11. století následkem snah reformního papežství svého vrcholu. Jako příklad
lze uvést potlačení mozarabských obřadů v roce 1080 na koncilu v Burgos. 455
Sjednocovací tendence Konstantinopole byly zaměřeny na jedné straně na
Západ, totiž do jižní Itálie. Rivalita řeckého a latinského ritu, ale také navzájem
se střídající vlny latinizace a helenizace byly už po staletí půdou, na které vyrůstaly konflikty v otázkách obřadu. Je jasné, že pronásledování zvyku užívání
nekvašeného chleba v Konstantinopoli muselo mít nevyhnutelně také dopad na
římskou církev na byzantském území v Apulii. Jedině tak se dá vysvětlit vznik
dopisu Leona z Ochridu pro Jana z Trani, pravděpodobně inspirovaného Kerullariem. Současně s útokem na západní eucharistický zvyk musel sílit odpor řecké církve v jižní Itálii proti jejich možné latinizaci.
Řecké odmítání azymat však nebylo od počátku zaměřeno jen proti Latinům, ale také proti Arménům. Tito východní sousedé Byzantinců totiž také používali při slavení eucharistie nekvašený chléb. V roce 1045 byla arménská říše
včleněna do Byzantské říše. Tato skutečnost konfrontovala Řeky s arménskou
církví a bezprostředně také s její dogmatickou a liturgickou osobitostí. Vzhledem k vytvořené unii mezi oběma církvemi se Byzantinci snažili o sjednocení
zvyků. 456 Zkoumání četných protiarménských textů z Byzance, které doposud
nejsou editované, by mohlo určitě poskytnout další poznatky o původu sledované polemiky. To, co je již známé, nutí k závěrům, že kritika používání nekvašených chlebů velmi úzce souvisí s arménskou problematikou. Argumenty pro
kvašený a proti nekvašenému chlebu jsou užity jak proti Latinům, tak i proti
Arménům a byly v příslušném kontextu zaměnitelné.
Při zkoumání pramenů vychází najevo, jak důležité místo zaujímalo slavení eucharistie s nekvašeným chlebem v byzantské dogmaticky-polemické
literatuře od 11. do 13. století. Otázka azymat byla ve skoro každém protilatinském spise alespoň zmiňována, ale často také podrobně projednána. Ve srovnání s ostatními spornými otázkami se v průběhu času měnil význam této otázky.
Zatímco otázka azymat v 11. a ve 12. století nadále ovládala diskuse, od konce
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12. století a ve 13. století se do popředí zájmu dostala problematika Filioque.
Můžeme vysledovat několik rovin, na kterých se diskutovalo. Ve všedním církevním styku převažovalo azyma, zvláště tam, kde Latinové a Řekové žili
vedle sebe a ctili stejné církevní struktury, ale oficiální disputace se obracely
k jiným sporným otázkám, mezi kterými zaujaly Filioque a o něco později
otázka papežského primátu nesporně první a druhé místo. Přesto zůstalo azyma
až do 18. století předmětem polemických úvah. 457
Základní argumentační linie pro vyvrácení obřadů s nekvašeným chlebem
vytvořili v 11. století autoři, kteří byli spojeni s událostmi roku 1053/1054. Arcibiskup Leon z Ochridu, studijský mnich Niketas Stethatos, stejně jako oba
patriarchové Michael Kerullarios z Konstantinopole a Petr III. z Antiochie.
Dnes se dá jen velmi těžko odhadnout, který ze jmenovaných autorů přispěl
hlavní prací. Anton Michel chtěl v obsáhlém spisu, který se nazýval „Panoplia“
a byl připsán Michaelu Kerullariovi, rozpoznat základ přiložené polemiky proti
Latinům. 458 Podobnou roli chtěl Michel přidělit i práci Dialexis od Nikety Stethata, ve které chtěl vidět programový spis o azymatech. Jak bylo však později
dokázáno, Panoplia vznikla až v závěru 13. století. Proto musíme tuto vícevrstevnou kompilaci považovat ne za základ rozvoje protiřímské polemiky, ale za
její výsledek. Co se týká spisu Dialexis od Nikety, je názor Michela sice ne nepravděpodobný, ale v žádném případě není pádný: Neexistují totiž žádné
zvláštní důvody, aby především Niketu učinily zodpovědným za antiazymatické myšlenkové pochody Byzantinců. Dohromady vykazují antiazymatické spisy v rané fázi 11. století tolik paralel, totiž doslovných shod, že lze velmi těžko
zprostředkovat prvotní vzor a řadit závislé spisy. 459 Historie antiazymatické
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literatury až do 13. století je nanejvýš spletitá, nehledě na to, že stejná látka
byla několikrát přepracována a jeden a týž spis více či méně lehce variován
a opakovaně předkládán pod novým názvem. k poznání nových, samostatných
děl od kopií starších spisů je třeba přesná kontrola.
Texty Byzantinců, které se odvolávají na problém nekvašených chlebů,
můžeme zredukovat na dva základní typy. k prvnímu patří ta pojednání, která
se výlučně nebo z větší části věnují otázce azymat. Tyto spisy zmiňují někdy
také jiné sporné otázky, ale látka z jiných oblastí (sobotní půst, Filioque, atd.)
má pro ně až druhořadý význam. Klasickým příkladem takových spisů je první
dokument antiazymatické polemiky proti Latinům, dopis Leona z Ochridu pro
Jana z Trani, který Latinům vytýká hlavně obřad s nekvašeným chlebem, a také
když podrobně argumentuje pro odmítnutí azymat, zmiňuje některé další omyly
Latinů. Dále se jedná o chybné seznamy nebo katalogy, ve kterých výtka proti
azymatu je pouze jediným bodem mezi ostatními a zpravidla nezahrnují žádné
speciální pojednání. Za prototyp spisů tohoto druhu můžeme považovat Katalog latinských omylů z prvního dopisu Michaela Kerullaria Petrovi z Antiochie.
Dalším vlivným spisem tohoto druhu je anonymní pojednání „O Francích
a ostatních Latinech“. Také Aitiamata od Konstantina Stilba počítáme ke spisům, kde se objevuje azyma a Filioque společně s tvrzením, že „Latini jí společně se psy a ochočenými medvědy a myjí se ve vlastní moči“, přičemž autor
vůbec neodůvodňuje své odmítání západních mravů. 460 Pokud také spisy prvního typu představují důležitější prameny pro porozumění problematice azymat,
nesmí být na tyto listy pohlíženo jako na bezvýznamné. Demonstrují, jaké místo a jaký význam zaujímaly otázky azymat v celé polemice proti Latinům a jaké
závěry z toho vznikly pro styk s nimi. Časem hranice mezi oběma formami
traktátů splynula, především potom, když se autoři nebo kompilátoři nespokojili s pouhou zmínkou sporných bodů, ale ujali se podrobného pojednání. k této
„smíšené formě“ patří například dopis kyjevského metropolity Ioanna II. protipapeži Klementu III., ve kterém vysvětluje velmi podrobně každý z celkem
šesti bodů obžaloby proti Latinům, mezi nimi také otázku azymat. Nesmíme
460
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zapomenout také na vícevrstvé kompilační sborníky, jako je zmíněná Panoplia,
stejně jako příslušné odstavce z teologických a církevně-právních sborníků.
Řecké argumentaci proti západnímu zvyku užívání nekvašených chlebů nelze
správně porozumět bez ohledu na současnou protiarménskou polemiku. Pro to
mluví také objevy Jeana Darrouze, že totiž řada byzantských textů proti zvyku
nekvašeného chleba, které byly dlouhý čas považovány za protiřímské, jsou ve
skutečnosti namířeny proti Arménům. To se vztahuje např. na pojednání
o azymatu, které bylo Antonem Michelem označeno jako protiřímský pamflet
od Kerullaria, ve skutečnosti však pochází z protiarménského spisu „Panoplia
dogmatiké“ ( ) od Euthymia Zigabena, který vychází
z protiarménského

traktátu

Euthymia

Peribleptena.

Podobně

nakládá

i s traktátem Nikety Stethata, který editoval pod názvem Contra Armenos et
Latinos de fermentato et azymis. Tento vyplývá podle vší pravděpodobnosti
z celkové řady pěti protiarménských pojednání Nikety. Teprve později byla
interpolována slova „proti Latinům“ ( ) do titulu díla a „proti
Frankům“ ( ) na začátek textu. O významu problému azymat
právě pro byzantskou protiarménskou polemiku svědčí také tři texty z 11. a 12.
století, které v roce 1990 vydal Jean Darrouzés.
V protiazymatické polemice Byzantinců můžeme pozorovat čtyři argumentační linie. Zpravidla přišly ke slovu všechny čtyři, i když se dají
u jednotlivých autorů, zejména kompilátorů zjistit různé stupně zaujetí.

5.7.1

Argument judaizace

Většina autorů identifikuje nekvašený chléb církevní eucharistie
s židovským „azyma“. k tomu se přihlíží rozdílně buď mezi světským nebo kultickým zvykem nekvašeného chleba nebo v náboženském kontextu kultické
potřeby chleba. Pouhé užití nekvašeného chleba implikuje tím již blízkost, totiž
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účast na židovském kultu. 461 Každý, kdo užívá nekvašený chléb jako eucharistickou obětní látku, se nachází „ve stínu starozákonního přikázání“ a „zaujímá
místo na židovské hostině“. 462 Výtka „judaizace“ je prvním a asi nejmarkantnějším argumentem v protiazymatické polemice.
Zde krátce přistoupíme k předcházejícím událostem problému „judaizace“. Sloveso judaizovat (ř.  lat. iudaizare), které vyjadřuje žití po
židovském způsobu, 463 se objevuje už v listu Galatským, 464 kde je Petr kárán,
že obrácené pohany nutí následovat starozákonní přikázání, že je chce „judaizovat“. Od Ignáce z Antiochie je tato věta: „Je absurdní hlásat Ježíše Krista
a současně judaizovat.“ 465 Pod pojem judaizantes lze shrnout úplně rozdílné
skupiny a proudy raného křesťanství. V moderní literatuře se občas rozlišuje
mezi „židovskými křesťany“, tzn. křesťany židovského původu, kteří po své
konverzi

ke

křesťanské

víře

nadále

dbali

starozákonních

předpisů,

a judaizantes, tzn. pohanskými křesťany, kteří alespoň částečně uznávají židovské zákony. Jednou z nejpodrobnějších vyvrácení křesťanské judaizace
v patristice jsou kázání Jana Chrysostoma, která vznikla v letech 386-387
v Antiochii a která známe pod názvem Adversus Judaeos, ačkoliv ve skutečnosti nejsou zaměřena proti židům, ale proti judaizovaným křesťanům. Ve sporu proti judaizantes nejde o otázky věroučné, ale o kultické zvyky a obřady,
které však v některých případech hrály jak pro křesťany, tak i pro židy
a pohany mnohem důležitější roli než učení. Vymezení a odsouzení židovských
obřadů se objevuje obzvláště tam, kde na úzkém prostoru společně žily větší
společnosti křesťanů a židů.
Proces vymezení vůči židovské kultické praxi narazil i v křesťanském zákonodárství. k nejznámějším zákonům proti judaizantes patří tzv. „Apoštolské
kánony“, které vznikly pravděpodobně na konci 4. století v Antiochii. Tvoří
dodatek k Constitutiones Apostolorum. Dokument, který byl vydán jako dílo
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z doby apoštolů, byl v pozdější době velmi vlivný. Na Západě bylo uznáno sice
jen prvních 50 z celkového počtu 85 kánonů, ale v Byzanci potvrdila Trullská
synoda v roce 691 autoritu všech 85 apoštolských kánonů. 466 Kánon 7 hrozí
jáhnům, kněžím a biskupům suspendací, pokud by paschu slavili „před jarním
dnem a jarní rovnodenností společně se židy“. 467 Kánon 65 podrobuje klerika
exkomunikaci, pokud by šel „na modlitbu do židovské synagogy“. 468 Kánon 71
exkomunikuje křesťana, pokud by „přinesl olej do pohanské modlitebny nebo
do židovské synagogy nebo na jejich svátek zapálil svícen“. 469 Pro nás je však
obzvláště zajímavý kánon 70:
„Jestliže se nějaký biskup nebo jiný klerik postí společně s židy nebo společně
s nimi slaví jejich svátky nebo přijímá na jejich slavnostech dary, jako například azyma nebo něco podobného, bude suspendován. Jestliže se tohoto dopustí
laik, bude exkomunikován.“ 470
Podle toho by měl být každý křesťan, který přijímá židovské azyma, potrestán. 471 Byzantští polemikové transferují otázku o povaze eucharistického
chleba anachronicky do kontextu polemiky proti judaizaci v prvních stoletích
po Kristu. Polemika se neomezuje jen na otázku chleba, ale sleduje i jiné židovské zvyky a obřady jako oslavu šabatu, obřízku, novoluní atd. Niketas Stethatos
například vznáší na adresu Latinů otázku: „Když už chcete jíst azyma, proč se
rovnou nenecháte také obřezat?“472 Takto do krajnosti hnané otázky byly pro
antiazymatickou literaturu obvyklé. Proti západnímu zvyku nekvašeného chleba bylo často argumentováno kánonem 11 z koncilu v Trullo, který vyslovil
466
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zákaz jíst azyma na židovské slavnosti nekvašeného chleba. Přitom nehrálo
podle názoru řeckých autorů rozhodující roli to, jestli se Latinové židovské
slavnosti nekvašeného chleba účastnili nebo ne:
„Když řeknete, že nepřijímáte azyma od židů, ale děláte ho doma, co to má být?
Jestliže přijímáte azyma od židů, nebo ho děláte doma, je to stejně azyma,
a proto dostanete ještě větší trest. Ten, který dělá a jí nekvašený chléb, i když
ho nepřijímá od židů, ale v této věci přejímá jejich zvyk, myslí jako žid
a proviňuje se proti zákonu, podobně, jako když se někdo nechá obřezat, i když
není obřezán od židů, nicméně myslí jako žid“. 473
Podezření z „judaizace“ nabídlo byzantským autorům příležitost, reflektovat poměr Nového zákona ke Starému, přičemž bylo především zdůrazněno, že
starozákonní kultické předpisy byly zrušeny v Novém zákoně. Tak představují
druhý a třetí dopis Leona z Ochridu o azymatu vpodstatě malé traktáty o vztahu
obou zákonů. Obsáhlé úvahy na toto téma můžeme najít také v jiných antiazymatických spisech. Výpovědi bazírují na pavlovském a klasicky patristickém
duševním majetku a neobsahují teologicky viděno nic nového. Je užito obvyklého arzenálu křesťanských vysvětlení starozákonního kultu: rozlišování mezi
„tělesným“ a „duchovním“ chápáním kultovních předpisů, konfrontace kněžství Árona 474 a Melchisedecha 475 nebo kněžství „nových národů křesťanů“ nebo národů pohanů a židů. Nové je v tomto kontextu použití těchto protikladů
k pochopení vztahů mezi křesťanskými církvemi.
Zvláštnímu zájmu se těší teorie Leona z Perejaslavlu, když se pokouší vysvětlit,
proč Latinové propadli judaizaci. Vidí souvislost mezi tímto rozvojem
a příkazem císaře Herakleia (610-641), který nařídil nucený křest židů
v západní části římské říše. Leon cituje dopis Maxima Homologeta, který projevil obavu, že příkaz císaře eparchovi na Západě, aby pod pohrůžkou smrti dal
pokřtít všechny židy, může křesťanům přinést jen „zkázu“: „Obávám se, že se
židé nechají pokřtít jen ze strachu, a že ho zničí, jakmile se budou moci volně
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stýkat s národem věřících v Krista.“ 476 Leon z Perejaslavlu píše v této souvislosti:
„Tehdy světec řekl toto proroctví, ale později se tato slova vyplnila, a vidíte, co
se dnes před vámi děje. Časem se mnozí židé stanou kleriky, kněžími a biskupy.
Nebudou mít sice moc veřejně obnovit židovství, ale s malými přídavky dosáhnou lstivě toho samého.“ 477
Jeden z dokladů spatřuje Leon z Perejaslavlu právě v nekvašeném chlebu
Latinů. Paralelně k výtce judaizace byly proti Latinům namířeny i výtky „helenizace“, tj. zachovávání pohanských zvyků. Výtka „judaizace“ a výtka „helenizace“ stojí v antiazymatických traktátech často vedle sebe. V mnoha spisech je
Latinům vytýkána i „armenizace“. Arméni jsou totiž také označováni jako „židovsky myslící“, z téhož důvodu, protože slaví eucharistii s azymaty.
V této souvislosti se dá říci, že pro převládající většinu byzantských teologů je výtka judaizace rozhodujícím argumentem proti zvyku používání nekvašeného chleba v eucharistii.

5.7.2

Argument ustanovení Poslední večeře

S prvním argumentem je ten druhý úzce spojen, neboť Řekové tvrdili, že
Ježíš slavil Poslední večeři ne s nekvašeným, ale s kvašeným chlebem. Tato
otázka souvisí nerozlučitelně s problémem, jestli Poslední večeře byla nebo
nebyla zakázaným židovským jídlem. Většina byzantských autorů je toho názoru, že židovská pascha „padla“ v den ukřižování Ježíše. Řečtí autoři viděli jako
svůj hlavní úkol argumentovat ve prospěch toho, že Ježíš při ustanovení eucharistie, tedy při Poslední večeři, v každém případě použil kvašený chléb. Ježíšem
vykonaný obřad byl ustanovením principiálně nového mystéria a ne oslavou
židovské paschy, proto použil kvašený chléb. Kladou důraz na to, že Ježíš
v den, kdy slavil Poslední večeři, neoslavoval židovské vyjití z egyptského ot476
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roctví, nýbrž ustanovil nové křesťanské mystérium eucharistie. Toto mystérium
nechtěl ustanovit se starou, zákonem předepsanou látkou - azymatem, proto
k tomu použil kvašený chléb. Tak Leon z Ochridu píše: „Kristus se nechal
obřezat, aby nebyl považován za bezbožného, a oslavil nejdříve starozákonní
paschu. Tehdy ve čtvrtek pašijového týdne však přestal slavit onu starozákonní
paschu a ustanovil novou, naši paschu.“ 478 Také jiní autoři se vyslovili ve
smyslu, že Ježíš oslavil mystickým způsobem „vlastní paschu“, oslavil „tajemství Boží mystagogie“. 479 Niketas Stethatos shrnuje své zkoumání o Poslední
večeři následovně:
„Vy [Latinové a Arméni] máte vědět, že jste nemohli převzít požívání a oběť
azymatu od Krista nebo od apoštolů, protože ani Kristus, náš Bůh, v čas svého
utrpení nejedl azyma, které tehdy ještě nebylo rozšířeno mezi židy, ani vám
apoštolové nemohli předat to, co sami nemohli převzít.“ 480

5.7.3

Fyzický argument

Tento argument vychází z fyzické povahy chleba, který se teprve díky kynutému těstu stává chlebem, tedy nutně poukazuje na kynuté těsto. „Pán nevzal
azyma, s díky je nelámal a nedával apoštolům, ale chléb, jak to dosvědčují čtyři
evangelisté a svatý apoštol Pavel“. 481 Slovo chléb (ς), které se používá
v novozákonních textech, odkazuje na názor byzantských polemiků, že Ježíš
použil ne nekvašený, ale kvašený chléb. Řečtí autoři vztahují etymologii slova
chléb (ς) na slovo vyzvednout () a dokonalý (ς), ve smyslu, že
tato obě slova charakterizují těsto, ze kterého je připravován kvašený chléb.
Patří tedy k substanci, k podstatě chleba, k jeho kvašení. Nekvašený chléb tudíž
není žádný chléb.
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5.7.4

Symbolický argument

Pojem „antitypa“ (), 482 který se v řecké teologii v patristickém
a středověkém období často používá ve vztahu k eucharistickým podstatám, je
klíčovým pojmem pro porozumění symbolické argumentační linii. Argument
vychází z toho, že mezi fyzickou povahou chleba, který se užívá při eucharistii,
a tělem Krista musí být určitá shoda a symbolická podobnost: Chléb jako fyzická substance reprezentuje tělo Krista a je tedy jeho „antitypon“
() 483 Byzantští autoři kladli důraz na to, že konečně kvašený chléb
může vykonávat funkci symbolické reprezentace. Nekvašený chléb se k tomu
nehodí, jeho fyzická povaha odporuje této funkci.
Proč je kvašený chléb jako symbol těla Kristova vhodnější než nekvašený? Již jsme zmínili, že nekvašenému chlebu, ale také kynutému těstu byly
v Novém zákoně připisovány určité symbolické kvality. Byzantští polemikové
11. století přidali k této staré interpretaci kynutého těsta ještě jednu vlastnost.
Kynuté těsto „oživuje“ a „ohřívá těsto jistou živoucí silou“, takže chléb, který
takto vzniká, je „oduševnělý“. Naproti tomu, „jak přirozenost věcí sama ukazuje“, je nekvašený chléb „bez duše“: „Neexistuje žádná živoucí síla v azymatu,
protože je mrtvý.“ 484 Kořeny těchto názorů se daly najít u středověkých fyziologů, konkrétní podklady k tomu dodal Albert Veliký, který odkazoval na zoologický spis Aristotela jako na možný pramen byzantských názorů. Albert vidí
v Aristotelově díle De animalibus XVII možný zdroj názoru Řeků a tvrdí, že to
samé četl sám v řeckých knihách. 485
Jen eucharistie s kvašeným chlebem garantuje symbolickou shodu fyzického elementu s „tělem Páně“. Protože kvašený chléb je sám „oduševnělý“, je
vhodný k tomu aby se stal eucharistií. Obráceně to znamená, že kdo pro slavení
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eucharistie používá nekvašený chléb, tzn. chléb „bez duše“, nemůže na základě
této argumentace dosáhnout Kristova zpřítomnění.
Z tohoto myšlenkového pochodu vycházely dalekosáhlé závěry vztahující
se k pravověrnosti Latinů. Pokud Latinové slaví eucharistii s azymaty, popírají,
že Ježíš Kristus přijal tělo, které bylo obdařeno lidskou duší. Leon
z Perejaslavlu vytýká Latinům ze stejného důvodu nestorianismus. Další autoři
je obviňují z herezí Maniho, Valentina, Apollinaria, Pavla ze Samosaty, Eutycha, Dioskora, Sergia a Pyrrhy. Je tedy zřejmé, že pro byzantské autory nebyl
zvyk užívání azymat podružný, ale naopak se dotýkal samé podstaty křesťanského vyznání, tedy tzv. „hypostatické unie“ v eucharistii.

5.7.5

Závěry Byzantinců

Která svátostněteologická a eklesiologická závěrečná pozorování uvádí
byzantští autoři ze svého zamítnutí obřadů s azymatem? Na tuto otázku není
lehké odpovědět, protože antiazymatická polemika neměla celkově systematický a v žádném případě přísně racionální charakter. Kritika ukazuje zpravidla
jen „tendenci“ a odkazuje nás na „smýšlení“.
Celá antiazymatická polemika je v první řadě kladením otázek po eucharistickém používání nekvašeného chleba. Závěr je jednoznačný: používat lze
pouze kvašený chléb. Vše ostatní závisí na intenzitě protilatinského naladění
jednotlivých autorů. Nejčastěji se vyskytuje obvinění z hereze, které sahá od
„judaizace“ až k „apollinarianismu“. Celá řada ostrých obvinění dává podnět
k domněnce, že byla zpochybněna také platnost svátosti udílené s nekvašeným
chlebem. Podle Nikety Stethata přijímají Latinové a Arméni, když slaví eucharistii s nekvašeným chlebem, „mrtvé tělo, a ne tělo živého Krista“. „Co může
být odpornějšího než to, že jedí mrtvé tělo podobně jako psi, kteří žerou mršiny?“ 486 Patriarcha Germanos z Konstantinopole důrazně popírá konsekraci
u Latinů: „Jestliže ti nějaký Latin říká, že konsekrační azyma se stane tělem
486
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Kristovým, odpověz mu: Jak může být konsekrováno něco, co je Bohem nenáviděné a jako nedokonalé zavrhnuto?“ 487 Latinská zpráva čtyř žebravých mnichů
o disputaci s Řeky pod vedením patriarchy Germana II. v Nikaji a Nymphaionu
v roce 1234 říká, že řecká strana se v tomto smyslu jednoznačně vyjádřila, že
obřad s azymaty není možný. Všichni patriarchové, kteří byli přítomní na tomto
koncilu, potvrzují toto mínění slovy: „Toto je naše víra, tak věříme“. Autoři 13.
století, ke kterým patří také Germanos, jsou ve svých zavrženích azymat stále
netolerantnější.
I když je možné pozorovat u jednotlivých autorů rozdíly v intenzitě jejich
odmítání, byla dominující tendence byzantské polemiky jednoznačně intolerantní. Ve velkém množství autorů, kteří psali o azymatu, se nacházejí čtyři
osoby, u kterých se setkáváme s tolerantnějšími názory: patriarcha Petros III.
z Antiochie, arcibiskup Theophylaktos z Ochridu, Theorianos Philosophos
a Demetrios Chomatenos. Z nich se jen Theorianos a Demetrios důsledně
a jednoznačně shovívavě chovali k celebraci s azymatem a důrazně nebo implicitně odmítali všechny čtyři zde představené argumentační linie. Dva druzí autoři byli sice o něco tolerantnější než ostatní polemikové, ale oba dva nepochybovali o svém názoru, že azyma nesmí být obětní látkou.
Theorianos ve 12. a Demetrios Chomatenos ve 13. století vypadají jako
jediní byzantští autoři, kteří se ve věci azymat jasně odlišují od všech ostatních
autorů. Theorianos uznává rovnoprávnost obou zvyků. Proti tzv. „fyzickému“
argumentu nepochopitelně zjišťuje, že oba druhy chleba jsou vhodné k tomu,
aby byly eucharistickou obětní látkou:
„Svatý chléb je, předtím než je konsekrován, ať nekvašený nebo kvašený, stejným způsobem chléb a je nazýván božím slovem chléb. Po konsekraci už to není
nekvašený nebo kvašený chléb, ale tělo Pána, a ne jedno proti druhému. Slovo
chléb označuje druh a stejným způsobem vypovídá o kvašeném a nekvašeném.
Ty oba jsou pouze typem.“ 488
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Kromě toho napomíná Theorianos adresáty svého dopisu, řecké mnichy,
aby považovali Latiny za bratry stejné víry:
„Milujte Latiny jako své bratry, jsou pravověrní a děti katolické a apoštolské
církve jako my. Otázky o azymatu – jestliže se vůbec nějaké mají dávat – se
v žádném případě nedotýkají víry. Vše je dobré, když to my činíme k velebení
Boha. Buď zvyk Latinů, nebo náš zná věci, které se neproviňují proti přiměřenosti a správnosti, ale jsou tak Bohem stanoveny a posvěceny. Pro ty, kteří mají
porozumění, je tedy vše správné, pro ty, kteří nedokážou porozumět ale skandál
a pohoršení.“ 489
Na konec našich úvah ke sporu o azyma je třeba poukázat ještě na jeden
důležitý aspekt historie bádání ve věci sporu o otázkách obřadu. Interpretační
model, nejčastěji se vyskytující od novověku postuluje zásadní absurditu všech
výtek vyskytujících se v historii náboženství, které se vztahují na cizí obyčeje
a zvyky, ať už se jedná o výtky liturgické nebo jiného druhu. O konkrétní obsah
sporů tohoto druhu se potom vědec zajímá zpravidla jen okrajově. Nevidí v tom
nic než záminku, která byla záměrně objevena a náhodně k dispozici, aby zastřela jiné, „skutečné“ zájmy.
Uvedené názory, které od osvícenství dominují na vědecké scéně, trpí
především tím, že to „podstatné“ a to „nepodstatné“ se v této analýze postulováno jako daná skutečnost. Přitom interprety vůbec nenapadá, že naše představy o tom, co je „podstatné“ a co „nepodstatné“, jsou podmíněny kulturou. Když
je spor o azymata chápán jako zhoubný vynález patriarchy Michaela Kerullaria,
obcházejí interpreti okolo důležité otázky: Proč měl zrovna tento „objev“ tak
velký úspěch u Byzantinců? Proč považovali současní byzantští teologové tento
fenomén za natolik zásadní a důležitý? Proč si zachoval církevně politický boj
o moc mezi patriarchou z Konstantinopole a papežem zrovna takovou a ne nějakou jinou formu?
Pro humanitního vědce by měly mít cenu také „malicherné“ věci jako
každodenní zvyky a interaktivní rituály. Zkoumání diskuze o obřadech
a zvycích může objasnit kulturní konflikty mezi východní a západní církví.
489
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Mezi spornými otázkami, které rozdělují Východ a Západ, zaujímaly
a zaujímají otázky obřadu mnohem důležitější místo, než se obvykle ve výzkumu přiznává. Nejen tyto sporné otázky, mezi nimiž představuje otázka
azymat jeden z podstatných sporných bodů, charakterizují vlastní kulturní
a teologicko-historický typ, ale pozorovatelé mohou také odhalit všeobecnou
„rituální“ dimenzi v tisícileté historii napjatých poměrů mezi východní
a západní církví. Také v učených hádkách, které byly zpravidla vnímány jako
čistě církevně politické nebo teologické, vznikají při bližším pozorování aspekty, které jsou v učených pojednáních o otázkách obřadu analogické. Spory mezi
východní a západní církví, které jsou pro dnešního člověka často těžko akceptovatelné a které jsou zakořeněné v dějinách, by byly lépe pochopitelné, jestliže
bychom je byli schopni uchopit jako aspekt rituálu. S pomocí tohoto přístupu se
stane také na Západě tolik obviňovaný „ritualismus“ východní církve pro nás
srozumitelnější a přijatelnější.

5.8 LEGACE DO KONSTANTINOPOLE
Spor v roce 1054 bývá často z historického hlediska interpretován jako
zlomový moment pro rozkol mezi církvemi Říma a Konstantinopole. Problematika roku 1053/54 byla předjímána už Fotiovým schizmatem roku 864, ve
kterém se jednalo vedle dogmatických otázek také o církevní přednostní postavení Západu. 490 Když oznámil Mikuláš I. svůj jurisdikční nárok, reagoval Fotios svoláním synody, která papeže sesadila a hlavní věty jeho prohlášení proklela. 491 Po této fázi vnitřní destabilizace mohla Byzanc svůj zahraničně politický
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význam posílit územními anexemi 492 a postavila se Západu, který se s novým
sebevědomím konfrontoval s Východem obnovením císařství na Západě Ottou
Velikým. 493 Tyto trhliny ve vzájemných vztazích však mohly být relativizovány vyjednáváním. 494
Ovšem v roce 1924 datoval Anton Michel zlom už do doby papeže Sergia
IV. (1009-1012). 495 V této době zastával shodou okolností úřad konstantinopolského patriarchy muž stejného jména, jaké přijal papež, tedy Sergios II. (9991019) Tento patriarcha se snažil zdůraznit Fotiovy dogmatické teze. Nechal
proto vyškrtnou papežovo jméno z diptychů, 496 jednota mezi Východem
a Západem však tímto krokem ještě nebyla definitivně ohrožena. 497
V roce 1924 ovšem, na rozdíl od Michela, označil francouzský byzantolog
Bernard Leib za klíčovou pro odcizení mezi římskou a řeckou ortodoxní církví
až první křížovou výpravu (1096-1099). 498 Podobně nahlížel Alfons Becker
v roce 1988 na napětí mezi oběma církvemi po roztržce roku 1054 jako na ne
tak velké, že by podstatně ztížilo dohodu.499 Kromě první křížové výpravy je ve
výzkumu považováno za zlomový mezník dobytí a drancování Konstantinopole
během čtvrté křížové výpravy roku 1204. 500
K napětí mezi římskou a řeckou církví se vyjádřili zástupci různých vědních disciplín: medievalisté, byzantologové, teologové, znalci východního náboženství a církevní historikové. Až do 50. let 20. století se výzkum rozkolu
mezi církvemi začal těšit relativně velkému zájmu. Jeden z nejlepších znalců
této problematiky byl církevní historik z Freisingu Anton Michel (zemřel
492
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1958), který napsal více než dvě desítky prací k této problematice. Překvapivě
se však asi od roku 1960 zabýval výzkumem konfliktu mezi Římem
a Konstantinopolem jen relativně zřídka. To odpovídalo skutečnostem, které
uvedl byzantolog Günther Weiß v roce 1986 ve své literární zprávě o Byzanci:
„Podivně málo bylo ve vykazovaném období (1968-1985) zkoumáno rozhodující 11. století.“ 501
Teprve v posledních letech se znovu objevovala pojednání k napětí mezi
Západem a Východem. Do diskuse přispěl v roce 2003 Henry Chadwick. 502 Se
stěžejní monografií přichází v následujícím roce Alex Bayer 503 Johannes Pahlitzsch sleduje příběh melchitského patriarchátu z Jeruzaléma v době křížových
výprav. 504 Zvýšené pozornosti se těšily i teologické kontroverzní body mezi
Latiny a Řeky. 505 Tia M. Kolbaba zkoumal řecké Listy o omylech Latinů. Peter
Gemeinhardt a Georgij Awakumov předložili monografie o otázce Filioque
a také o azymatu. 506 Kolbaba a Awakumov přikládají velký význam četným
rituálně disciplinárním rozdílům mezi Římem a Konstantinopolem jako podnětu pro vznik propasti. Velká část starších zkoumání (např. už v roce 1903 Walter Norden) viděla příčiny církevního rozkolu převážně v politické, obzvláště
v církevně politické rivalitě. Argumentuje, že dogmatické a liturgické rozdíly
často sloužily jako záminka, aby bylo legitimováno vlastní jednání. 507
Mluvíme-li o schizmatu, je třeba připomenout, že se nejednalo
o jednorázovou událost, ale o postupně se prosazující, časově vleklý proces.
Ukázalo se, že ani za papeže Sergia IV., ani v roce 1054, ale teprve asi 50 let po
roztržce z roku 1054, a to následkem první křížové výpravy, byl rozhodně
501
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zostřen rozkol mezi oběma církvemi. 508 Nabízí se otázka, proč je dnes přiznáván velký význam stále ještě rozšířenému vědeckému názoru o sporu v roce
1054 a proč se na tento rok nahlíží jako na počátek východního schizmatu. Měl
na tom podíl samotný průběh diskusí v letech 1053-1054? k tomu, abychom
našli odpověď na tuto otázku, je potřebná přesná rekonstrukce konfliktu.
Schizma mezi římskou a konstantinopolskou církví za papeže Sergia IV.
(1009-1012) a patriarchy Sergia II. (1001-1019) bylo okolo roku 1025 překonáno. Obě církve stály od té doby naproti sobě bez bližšího kontaktu, přestaly
také dodržovat starý zvyk zasílání zprávy o intronizaci, proto už dále
v diptychu v Konstantinopoli chybí jméno papeže.509
Odcizení obou církví se dále prohlubovalo. Konstantinopolská církev od
poloviny 10. století výrazně rozšířila oblast své obedience. V roce 988 byla Kyjevská Rus se svým obrovským územím podřízena obedienci Konstantinopole
a v roce 996 bylo právo vysvětit patriarchy z Antiochie převedeno z tamější
církve na Konstantinopol. Úsilí Konstantinopole o podřízení církve z Antiochie
se projevuje i v tom, že byla postupně nahrazena dědičná liturgie tamějšího
melchitského patriarchy liturgickým zřízením Konstantinopole. Konstantinopolská církev posílila tedy v 11. století svou autoritu právě s pomocí liturgického vlivu. Tak působil Řek Leon od přelomu let 1036 a 1037 jako arcibiskup
z Ochridu

s příkazem

realizovat

výměnu

staroslověnštiny

v liturgii

v podrobeném Bulharsku za řecký liturgický jazyk. A po anexi arménského
království Aniho Byzancí se snažili v roce 1049 císař Konstantin IX.
a patriarcha z Konstantinopole Michael I. Kerullarios marně vnutit arménské
církvi řecké obřady. Poté, co se také ortodoxní patriarcha z Jeruzaléma (asi na
počátku 40. let 11. století) dostal pod vliv Byzancie, získal patriarcha
z Konstantinopole na Východě podobně nadřazené postavení jako papež. Tento
proces vyvrcholil popřením papežského primátu a výsadního postavení Říma. 510 V roce 1049 přichází do Říma s pontifikátem papeže Lva IX. církevní
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reformní hnutí. Jeho představitelé si museli položit otázku, kde je centrum církve: v Římě nebo v Konstantinopoli?
Ohniskem konfliktu se stala jižní Itálie, kde se ve druhé třetině 11. století
stali dalším mocenským faktorem mezi Byzancí, papežem a langobardským
knížectvím Normané. Do roku 1050 si podrobili širokou část byzantské Apulie
a pronikli i na území langobardského knížectví Benevento. Papež Lev IX. se
snažil v jižní Itálii prosadit papežské požadavky, ve shodě s cíli reformního
papežství. Schválil proto v dubnu 1051 nabídku podrobených obyvatel Beneventa podřídit jejich knížectví politické svrchovanosti Říma. Protože další expanze Normanů představovala v tuto chvíli ohrožení jak pro papeže, tak pro
Byzanc, vytvořilo toto napětí prostor pro vzájemné vyjednávání a založení
„protinormanského“ paktu mezi papežem a Byzancií. Snahám papeže Lva IX.
a byzantského císaře Konstantina IX. se na začátku jara 1053 stavěl na odpor
politicky velmi průbojný patriarcha z Konstantinopole Michael Kerullarios.
Kerullarios, kterému nezůstaly utajeny změny v Římě za papeže Lva IX., byl
osobně znepřátelen s Argyrem, místodržícím byzantské jižní Itálie, a obával se
ztráty své jihoitalské obedience. 511 Kerullarios nechal svévolně uzavřít latinské
kostely v Konstantinopoli pod záminkou nenáležité liturgie a dal řeckému arcibiskupovi Leonovi z Ochridu, jehož autokefální arcibiskupství takřka celé leželo v papežské Ilýrii, podnět k sepsání polemického spisu. V tomto traktátu, který byl poslán do jižní Itálie, upřel Leon Latinům platnou eucharistii, neboť slaví
bohoslužbu s nekvašeným chlebem, azymatem, a ne jako Řekové s chlebem
kvašeným. Upozornil také na další disciplinární a liturgické zvyklosti římské
církve. 512
Těmito aktivitami zkusil neobyčejně si své moci vědomý patriarcha Michael Kerullarios zmařit politiku císaře. Tím, že ignoroval tradiční rozdělení
rolí mezi císařem a církví v Byzanci, zasloužil se také o to, že se byzantská cír511
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kev od konce ikonoklastických bojů (843) začala měnit na samostatný mocenský faktor. Stará jednota mezi církví a císařem v Byzanci existovala v polovině
11. století, právě kvůli slabosti byzantského císařství v této době, jen podmíněně. 513
Michael Kerullarios staví do středu svého útoku nekvašenou konsekrační
látku Latinů, protože ta se stala předmětem diskusí a kritiky v polovině 11. století v byzantské církvi.
Papež Lev IX. projevil i přes otevřený útok proti římské církvi ochotu
k jednání, protože utrpěl 18. června 1053 u Civitate v severní Apulii zdrcující
porážku od Normanů. 514 Na nátlak císaře poslal Kerullarios papeži zdvořilý
dopis, přesto však v otázce azymat a ostatních kontroverzních bodů neustoupil.
Pro reformní papežství však s jeho novým pojetím významu vlastní liturgie
byla kritika římského církevního uspořádání herezí. Se zdůrazněním primátu
reformního papežství bylo neslučitelné přijmout patriarchovy zásahy. Aby přiměl Kerullaria k odpovědnosti a přece ještě zrealizoval protinormanskou alianci, vyslal Lev IX. někdy mezi lednem a březnem roku 1054 tříčlenné poselstvo
pod vedením kardinála Humberta ze Silvy Candidy do Konstantinopole.
V ostře vyhrocené odpovědi Lva IX. Kerullariovi, kterou předala delegace,
hrozil papež patriarchovi dokonce exkomunikací, nebude-li prosit za odpuštění.
Císař připravil pro delegaci v Konstantinopoli důstojné přijetí. Následné
setkání s Michaelem Kerullariem skončilo naproti tomu nezdarem, protože odmítl uznat podmínky vyslanců. Patriarcha se nechtěl s vyslanci znovu setkat,
přičemž se také vyjádřil, že není nadále připraven přijmout různé odchylky
v náboženské církevní disciplíně Latinů. Takový přístup se dotkl papežových
vyslanců, kteří byli pohoršeni řeckými zvyky. Jak řecká, tak i římská církev
absolutizovala v polovině 11. století vlastní církevní praxi a považovala ji za
závaznou pro všechny. Předmětem sporu, který vedl za řeckou stranu mnich
Niketas, byla otázka správné konsekrační látky, rozdílné názory na manželství
kněžích a konečně také Filioque.
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Kolem osmé hodiny ráno, v sobotu 16. července 1054, se v chrámu Boží
Moudrosti v Konstantinopoli začala připravovat mše. Shromáždění se pomalu
scházelo: kněží, jáhni a ministranti se shromažďovali v chrámu. Pak, celkem
nečekaně, vstoupili do kostela tři cizinci, tři papežští legáti. Vkráčeli hlavní lodí
a směřovali k vysokému oltáři, pak se zastavili, aby kongregaci pozdravili několika slovy v latině nebo ve špatné řečtině. Když se vraceli, položili na oltář
zvláštní dokument, který přinesl jeden z nich, pak se tiše vrátili ke dveřím. Zastavili se v nartexu a nahlas zvolali: „Videat Deus et judicet!“ a s tím vyšli
z chrámu. Tam na chvíli zavládl zmatek. Jeden z duchovních sebral dokument
a shodil jej na zem, ale pak, když vztek ustoupil zvědavosti, zvedli dokument
ze země a donesli do paláce patriarchy. Na základě přezkoumání bylo poté potvrzeno, že jde o papežskou exkomunikační bulu namířenou proti samotnému
patriarchovi. 515
Spolu s korunovací Karla Velikého a cestou Jindřicha IV. do Canossy
bývá schizma z roku 1054 řazeno k nejdramatičtějším a nejvíce kontroverzním
událostem v celém středověku. 516 Po mnoho let historikové diskutovali o jejich
významu a dokonce i ti, kteří jejich význam snižovali, byli nuceni se jimi dlouze zabývat, byť jen pro potvrzení vlastního názoru. V roce 1899 Louis Bréhier
věnoval této události celý svazek a v současnosti je naše vědění o ní značně
rozšířeno výzkumy Dr. Antona Michela, studiemi Fr. Martina Jugie a dalších
významných autorů.
Byly to významné události. Pojďme se tedy podívat detailně na celý jejich
průběh. Zatímco papežova porážka a normanské vězení zbrzdilo naděje na
efektivní politickou alianci, náboženská jednota byla podobně ohrožena uzavřením latinských bohoslužebných míst v Konstantinopoli, 517 a skutečností, že
do Itálie dorazil dopis od arcibiskupa Lva z Ochridu, který útočil na různé
zvyklosti římské církve. 518 To inspirovalo nejen délku papežovy odpovědi, adresované patriarchovi Michaelu Kerullariovi (pravděpodobně napsanou kardi-
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nálem Humbertem), 519 ale také polooficiální Dialogus (mezi Řekem
a Římanem), který mu je připisován. 520 Dříve než mohl být zaslán, přišel dnes
už nedochovaný dopis od Kerullaria, v němž navrhl – nepochybně ve spojení
s císařem Konstantinem Monomachem – náboženské a politické sblížení. To
vyvolalo další dva papežské dopisy císaři a patriarchovi. 521 Mezitím, na počátku září, došlo k disputaci mezi Řeky a Latiníky v Bari, pro niž papež složil antologii pavlovských textů a na níž pravděpodobně Hubert založil své „Rationes
de sancti spiritus processione a patre et filio“ 522
Krátce nato arcibiskup Mikuláš z Bari a Basil, dřívější opat Monte Cassina, pravděpodobně vzali s sebou do Konstantinopole kopii Humbertových Dialogů. 523
Později pak byli na Východ vysláni tři legáti – Humbert, jejich mluvčí
a pravděpodobně také vůdce, Fridrich, papežský kancléř, pozdější papež Štěpán
IX, a Petr, arcibiskup v Amalfi. Krátce se zastavili v Monte Cassinu 524 a pak
pokračovali tradiční poutní trasou přes Durazzo a pak kolem Via Egnatia do
byzantského hlavního města, což je cesta asi na šest týdnů. 525 Poté, co dorazili,
byli umístěni v panovnickém paláci Pigi, 526 kde se připravovali na polemiku se
svými řeckými protivníky, především s Niketem Stethatem, na jehož dvě odpovědi na Humbertův Dialogus, Dialexis a Antidialogus 527 Humbert samotný zaútočil v Contradictio adversus Nicetam, a pravděpodobně je sám pomáhal přeložit do latiny. Diskusi se dostalo větší publicity 24. června ve Studionském klášteře, kde za přítomnosti císaře (ale ne patriarchy) Fridrich vytvořil své
Accuastio proti Kerullariovi, Humbert pravděpodobně četl své Rationes
a Niketas se alespoň dočasně zřekl svých Dialexis a Antidialogus a spálil je. 528
Pak, stále bez vyjádření patriarchy, došlo k umístění buly na oltář v chrámu
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Hagia Sophia, k výměně pozdravů na rozloučenou mezi císařem a legáty
a k jejich odchodu do Říma následující pondělní ráno. Druhý den však
v Selymbrii, asi 35 mil od Konstantinopole, byli zastaveni panovníkovým kurýrem, který je požádal o to, aby se vrátili a hovořili s Kerullariem. A tak se vrátili, jak říká Humbert, plni radosti. Když se však císař dozvěděl, že mu Kerullarios upřel jeho právo přítomnosti na setkání, které se konalo na tak veřejném
místě, začal se obávat o bezpečnost legátů a poslal je zase domů, odmítl přitom
povolení navrhovaného koncilu. 529 Ve městě vypukly vážné nepokoje, a tak se
císař musel formálně podrobit ponižujícímu nařízení, podřizujícímu patriarchově potrestání všechny, kteří spolupracovali na bule, včetně překladatele Pavla
a jeho syna. Později téhož dne Kerullarios navrhl klatbu na legáty a jejich následovníky a tento výrok byl formálně a veřejně vyhlášen následující neděli
24. července. 530 V tuto dobu byli legáti již na cestě domů. Jejich posledním oficiálním úkolem bylo připravit krátkou zprávu o své misi (Commemoratio), skoro výhradně napsanou Humbertem, pro příštího papeže Viktora II. Zpráva obsahovala jako přílohu kopii buly končící trojím zvoláním „Amen“, kterou exkomunikovali Kerullaria a jeho současníky. 531
Tradiční pohled na tyto události je určen Edwardem Gibbonem a jeho
prací „The Decline and Fall of the Roman Empire“, ve které napsal: „Rostoucí
majestát Říma nemohl připustit neomalenost rebelů, [...] a od tohoto zvratu
můžeme datovat dovršení schizmatu.“ 532 Pro něj je tedy rok 1054 zvláštní fází
v procesu zániku jednoty vedoucí k rostoucí izolaci východní Evropy od toho,
co je teď chápáno pod označením „Západ.“ Ne všichni historikové se s těmito
závěry ztotožňují, ale bylo by zdlouhavé citovat nebo jen počítat množství autorů, kteří opakují Gibbona v datování schizmatu od roku 1054. Postačí uvést,
že pojmy „schizma“, „rozkol“ a „definitivní rozvrat“ jsou používány historiky,
jako jsou Bréhier, Julie, Laurent, Fliche, a dokonce Anton Michel. V roce 1894
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se však vyskytly určité pochyby ve vztahu k této tradiční interpretaci a sílila
tendence význam onoho roku snižovat.
Proti tomuto přesvědčení stojí druhá skupina historiků, jako Holtzmann,
Leib, Hermann nebo Ostrogorsky, která tvrdí, že rok 1054 žádné definitivní
schizma nepřináší.
Jedna škola, složená převážně z byzantologů, věří, že události roku 1054
byly nevýznamné, protože Řím a Byzanc spolu ještě dlouho poté dobře vycházely. Jejich argumenty jsou trojí: mlčení byzantských kronik, politické vztahy
mezi papežstvím a Konstantinopolí za panování Victora II., Štěpána IX., Honoria, Alexandra II. a Řehoře VII. a převraty z roku 1089, kdy císař Alexios
Komnenos

téměř

nenuceně

informuje

o vynechání

papežova

jména

z byzantských diptychů. Lze uvést také pokračující vztahy mezi nižšími duchovními a lidmi.
Současně však jiné teorie snižují význam roku 1054 z přesně opačných
důvodů, protože, jak potvrzují, schizma už existovalo. To je teze Antona Michela, který věří, že dlouhotrvající schizma dočasně vyřešené v raném 11. století bylo dovršeno tehdy, kdy patriarcha Sergios II. vynechal papežovo jméno
z diptychů. Poselství vyslané roku 1054 do Konstantinopole, bylo v tomto
ohledu jen tragickým pokusem ukončit existující rozdíly. 533
Tato diskuse pokračovala i v dalších desetiletích. Rychard Mayne tvrdí, že encyklika Sergia II. byla ve skutečnosti opakováním té, kterou vydal Fotios. 534
Přestože v ní Anton Michel vidí jednoznačný doklad oživení protiřímských nálad, ukázal František Dvorník, že tento pohled je přinejmenším přeháněním. 535
V literatuře byly definovány základní znaky vzájemných vztahů, mezi něž
patří: zasílání inauguračních dopisů do Říma každým nově zvoleným patriarchou, univerzalita exkomunikací, výměna majetku církve, akceptace zvykového práva, ustavení trvalých legátů, výměna dopisů na církevních slavnostech
a častá reprezentace na církevních koncilech.
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Rychard Mayne tvrdí, že obě teze o charakteru roku 1054, které spolu
polemizují, jsou částečně obhajitelné, nicméně i přes jejich platnost se každá
z nich zdá být trochu vzdálená svému subjektu. Snaží se totiž popsat význam
tohoto roku v rámci římsko-byzantských vztahů. Mayne se domnívá, že nám
rok 1054 odhalí mnohem více, je-li studován samostatně, a nikoli v perspektivě
uměle vytvořené Fotiovým schizmatem nebo florentským koncilem. 536 V tomto
smyslu se nám neobjevuje jako kapitola v historii římsko-byzantské diplomacie, ale spíše jako událost v nejméně třech oddělených historiích – v byzantské,
římské a normanské. Toto rozdělení úzce koresponduje s oddělenými pohledy
na krizi, které zastávají její různí protagonisté. Každý to viděl jinak a každý
věřil, že dělá něco, co je sotva propojeno s názorem ostatních na jeho činy.
Prvním a možná nejjednodušším aspektem příběhu je byzantský aspekt,
který zahrnuje cíle a aktivity patriarchy Michaela Kerullaria. Jeho nejznámějším portrétem je ten, který nastínil Bréhier a rozšířil a ujasnil Michel. Kerullariův aristokratický původ a politické ambice poskytují klíč k celé jeho kariéře.
V mládí byl funkcionářem v císařském paláci, ale v roce 1040 se zapojil do
povstání proti císaři Michaelu IV., a proto je donucen k odchodu do exilu. Původně mohl toužit po císařském nachu, ale nyní se alespoň dočasně stal jeho
nejvyšší ambicí trůn patriarchy. 537 Když se císařem stal Konstantin Monomach,
štěstěna se otočila k němu. Během krátké doby, dosáhl hodnosti biskupa
a patriarchy. Někteří soudí, že jako patriarcha si přál ovládnout a dokonce nahradit císaře. 538 Odtud pramení jeho nesmlouvavý postoj ve vztahu k Latinům,
se kterými se Konstantin snažil vyjednat spojenectví. Proto také používá výraz
schizma k tomu, aby podpořil všeobecně panující smýšlení proti císaři
a legátům. Je možné, že urážlivý dopis napsaný Leonem z Ochridu
a patriarchova neúčast na Studionské disputaci byly pokusem vyprovokovat
oponenty. Další podezření možná vycházela z řeckého textu buly, který podle
některých autorů Kerullarios pozměnil oproti původnímu znění tak, že jej namířil ne proti sobě a svým spojencům, ale proti celé byzantské církvi, protože
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nařkl Řeky z mnoha urážlivě malicherných přestupků v liturgii, obřadu
a oblékání. 539 Konečně skutečnost, že Kerullarios pozval legáty k diskusi
v katechumeniu,

otevřené

síni

chrámu

Boží

Moudrosti,

raději

než

v komornějším prostředí, mohla dodat váhy podezření Konstantina a Humberta,
že se zde legáti mohou stát terčem násilí vzbouřeného davu.
Ve svých dopisech adresovaných Petrovi z Antiochie a v ediktu ze svého
červencového synodu Kerullarios tvrdí, že tři papežští legáti ve skutečnosti nebyli legáty, ale jednoduše podvodníci, které s falešnými listinami poslal Argyros, byzantský vojevůdce v jižní Itálii, patriarchův osobní nepřítel. 540 Zdůrazňovalo se také, že od doručení zprávy o smrti Lva IX. 19. dubna (ta se musela
dostat do Konstantinopole do 24. června) patriarcha mohl legátské listiny zpochybnit, ať už byly pravé nebo ne. Tato zamýšlená vysvětlení byla odmítnuta
nezávislým svědkem. Ve chvíli, kdy byla krize roku 1054 na vrcholu, byl
v Konstantinopoli jistý syrský lékař Al-Muhtār Ibn Butlān, který byl po několik
měsíců v úzkém kontaktu s Kerullariem a byl jím přesvědčen, aby uvedl některé učence do důležitých znalostí ohledně nekvašeného chleba a jeho použití
jako prostředku svátosti. Ibn Butlān shrnul své výsledky v pojednání, které napsal speciálně pro patriarchu, a v jeho úvodu popisuje jeho původ. 541 Bylo to ve
středu, 20. července 1054 v den nesvárů, čtyři dny po exkomunikaci, kdy mluvil s Kerullariem, a nalezl ho „plného problémů a obav“. Není zde zmínka
o jeho pochybnostech o legátských pověřovacích listinách, mluvil celkem volně
o jejich aktivitách a z výpovědi Ibn Butlāna je jasné, že žádné opravdové podezření zde neexistovalo. Zdá se více než pravděpodobné, že podezření, které Kerullarios projevil později, bylo snahou získat zpět jakousi prestiž, kterou ho exkomunikace mohla stát. 542
Zdá se však, že byl Kerullarios špatně pochopen a že s ním bylo západními historiky zacházeno příliš krutě. Možná byl proti jakékoli alianci mezi Byzancí a Římem, která by prospěla Argyrovi. Je velmi pravděpodobné, že si ne-
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věděl rady s císařskou stranou, se zástupy obdivovatelů, kteří se dostali k moci
díky císařovně Zoe. 543 Z těchto důvodů se pravděpodobně snažil vyvolat nepokoje svým nesmlouvavým postojem také proto, aby zabránil jakékoli alianci
mezi Konstantinem a Římem. Bylo by však nadsazené domnívat se, že usiloval
o císařskou hodnost a usiloval legátům o život. Jeho neúčast na Studionské disputaci a na legátských koncilech byla chladně káravým postojem směrem
k poselství od císaře, které se k samotnému Kerullariovi a jeho okolí chovalo
krajně nezdvořile. Latiníci navíc, bez ohledu na své chování, udělali
v Konstantinopoli velmi špatný dojem. Řekové, kteří neznali jižní Itálii, viděli
jen malý rozdíl mezi nimi a Normany, které znali jen jako „Franky“(φράγγοι), 544 pouze další prvek mezi západními barbary, které Psellos považoval za horší než ty východní. Pokud Kerullarios vytvořil spis Panoplia, aby
obhájil svou pozici, a pokud pověřil Ibn Butlāna, aby pro něj prováděl zkoumání, můžeme jen těžko předpokládat, že jeho zájmy byly čistě politické. Jeho
kroky v čase krize kulminující jeho vyloučením císaře ze synody v Hagia Sofia
jsou zcela vysvětlitelné ve snaze bránit se byzantskému cézaropapismu. 545
Z opačného úhlu pohledu byla krize roku 1054 pro Humberta aspektem
církevní suverenity a svrchované moci papeže. Je zřejmé, že spor měl důležitý
politický aspekt, který je však často zdůrazňován na úkor otázek doktrinárních
a liturgických, jež jsou neméně významné, avšak v literatuře často opomíjené.
Dopisy Lva IX., Hubertův Dialogus a Rationes a bula samotná, se téměř celé
zabývají problémy teologie. Teologický význam krizi roku 1054 přisuzuje také
Vita Leonis. Toto dílo se lehce liší ve svém pojetí roku 1054 od Commemoratio, na němž je založeno. Čím je uvozeno vyprávění o krizi z roku 1054?
Nemluví se o dvou církvích, o římsko-byzantských vztazích nebo o schizmatu,
ale o otázce azymat, čili o problému teologickém.
V pojednání o roce 1054 stejně jako v kritice simonie Humbert nacházel
heretické implikace ve výrocích a činech, které se zdají být nezávislé na
dogmatu. A byla to hereze, nikoli Kerullariovo zpochybnění papežské hierar543
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chie, co pro něj představovalo hlavní urážku ze strany Řeků. V dopisech Kerullariovi přímo použil Konstantinovu donaci a celá jeho východní a středomořská
korespondence je v tomto ohledu podobná. Je však jasné, že Humbert tato hierarchická tvrzení považoval za samozřejmé předpoklady, které je třeba hájit jen
tehdy, když jsou zpochybňovány. Poté byly tyto pochybnosti mlčky přecházeny
a ze

„schizmatu“

se

stala

„hereze

kvašených

chlebů“

(haeresis

fermentaceorum).
Na první pohled se Humbertův postoj může zdát poněkud falešný
a samozřejmost jeho předpokladů jako nucená. Vnímat to však takto znamená
ignorovat všeobecný současný nedostatek historického a geografického povědomí. Vidět Řím a Konstantinopol na současné mapě a číst historii roku 1054
v kontextu Gibbonovy práce znamená špatně pochopit jak římský, tak konstantinopolský úhel pohledu. Předpoklady „pregregoriánské reformy“ a jejich pramen Pseudo-Isidor byly považovány za normu, od níž se odvíjí současná anarchie Konstantinopole. Ačkoli považována za pozoruhodné a nádherné město,
byla spíše respektována než uctívána, přestože dnes máme tendenci považovat
Řím a Konstantinopol za téměř rovnocenné, tak jak to dělal Kerullarios. Humbert cítil aroganci tohoto pohledu jako výzvu i urážku. O patriarchovi
a Leonovi z Ochridu se vyjadřoval výhradně jako o „biskupech“. Podrobil je
tvrdé kritice, stejně jako Berengara, jenž byl obviněn z hereze. Během legace
zacházel s představiteli Východu jako se součástí univerzální římské církve.
Když na počátku mise spolu s ostatními legáty navštívil Kerullaria, překvapil
a znepokojil jej svým odmítnutím pozdravit jej orientálním způsobem: poklonit
se nebo se postavit za východní metropolity. Z toho je zřejmé, že se nejednalo
o otázku neobratné diplomacie, z níž je Humbert někdy obviňován. Z tohoto
úhlu pohledu tedy můžeme říct, že pro Humberta byla legace do Konstantinopole jedním z mnoha úkolů, se kterým bylo konfrontováno papežství v průběhu
obecné reformy církve v 11. století. 546
Mohlo by se na první pohled zdát, že se Humbert se svými společníky
snažil v Konstantinopoli vyřešit politické problémy církve čistě administrativ546
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ními prostředky. Humbert byl však v první řadě teolog a jeho nesmlouvavost
pramení z jeho nekompromisního hájení dogmatu římské církve.
V této souvislosti existuje ještě další hypotéza, která byla vyslovena, aby
vysvětlila Humbertovu „nesmlouvavost“ během klíčových měsíců roku
1054. 547 Někteří autoři tvrdí, že daleko od Říma a od papežského dohledu začali legáti vykonávat něco z částečné autonomie, kterou dekret o papežské volbě
z roku 1059 později připsal kardinálům-biskupům: že tady, tak jako ve
Fragmenta de Sancta Romana Ecclesia, měl Humbert směrovat ke „kurialismu“, tj. konstitučnímu omezení papežské funkce, který dominoval pozdnímu
středověku. Nakonec sám Kerullarios zastával názor, že kdyby se Lev IX. dožil
výsledků mise, neschválil by bulu, kterou legáti svou cestu završili. 548
Co bylo dosud řečeno, může pomoci vysvětlit Humbertovu nesmlouvavost. Byla to ukázněnost spíše než diplomacie, co bylo jeho oficiálním zájmem.
V některých okamžicích se zdá, že byl ochoten ke kompromisům, ale ne pokud
se to týkalo otázek papežského primátu.
Hlavním tématem Humbertových kritiků se stala exkomunikace. Lev IX.
zemřel 19. dubna a zůstalo otázkou, zda je bula vydaná 16. července platná.
Bréhier o tom jednoduše říká, že pozice legátů byla viditelně oslabena a že Kerullariovo vysvětlení jeho motivů pro odmítnutí další diskuse se Řekům muselo
zdát odůvodněné. Tím se dostáváme k dalšímu problému roku 1054, kterým je
otázka platnosti exkomunikační buly.
Aby bylo možné problém lépe analyzovat, rozdělíme tuto otázku do
dvou fází: Měli legáti moc exkomunikovat ve jménu papeže? Ztratili tuto moc
papežovou smrtí? Odpověď na první otázku se zdá být taková, že moc exkomunikovat byla normálně udělována ad hoc a pokud byla použita v roce 1054
a o jejím použití se svobodně referovalo, neexistuje zjevný důvod, abychom
řekli, že nebyla udělena. 549 Druhá otázka už nemá tak jednoznačnou odpověď.
Legáti, kteří roku 1054 měli první kontakt s císařem a patriarchou dříve, než se
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o papežově smrti dozvěděli. 550 Navíc, když se Kerullarios o této novině dozvěděl, nešířil ji, aby diskreditoval legáty, kterým nedůvěřoval v jiných oblastech,
a skutečnost, že se v Commemoratio tak explicitně zmiňuje datum exkomunikace, ukazuje, že není pravděpodobné, že by tato otázka autora trápila. Navíc
obezřetnost, se kterou je bula adresována jen proti Kerullariovi a jeho stoupencům a popisuje Konstantinopol jako „Christianissima et orthodoxa….civitas,“
jen těžko nasvědčuje nějakému zbytečnému a uměle vyvolanému sporu, který
by měl do budoucna omezovat papežskou politiku. 551
Z oddělených pohledů Kerullaria a Humberta je tedy zřejmé, že krize roku
1054 má malý nárok na označení „schizma.“ Pro oba je pozadím sporu jedna
spojená církev a ačkoli jeden nerozuměl druhému, ani jeden z nich nepřemýšlel
o rozdělení křesťanství ve dvě části. Jejich vzájemné neporozumění bylo spíše
symptomem než produktem propasti mezi Římem a Byzancí, hluboce rozděleným měnou, jazykem, kulturou, historií a zvyklostmi. 552
Michael Kerullarios nedal vyslancům dále žádný prostor k jednání, položili proto nakonec 16. července 1054 ve shodě s papežskou vůlí exkomunikační
bulu na oltář v chrámu Boží moudrosti. V dokumentu byla vyslovena klatba
proti Kerullariovi, Leonovi z Ochridu a jeho stoupencům, ovšem císař, jak je
doslova uvedeno, a také vážení občané Konstantinopole jsou označení jako
pravověrní. To byl úmysl vyslanců, aby umožnili císaři Konstantinovi IX. být
solidární s jejich jednáním. S odkazem na odsudek apoštolské stolice měl císař
využít nové situace, aby sesadil také pro něj nesnesitelného patriarchu. Toto
však zkrachovalo kvůli politické slabosti Konstantina IX. a poté, co vyslanci
s nepořízenou odcestovali, přiměl Michael Kerullarios dokonce císaře ke změně smýšlení, zatímco vyvolal národní vzpouru. Konstantin IX. nyní zmocnil
patriarchu k tomu, aby svolal synod a mohl opětovat klatbu. 553
Na synodu, který zasedal 21. července, nevedl patriarcha útok proti papeži, protože už věděl o jeho smrti. Naopak uvalil klatbu na svého osobního od-
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půrce, Argyra, kterého označil za iniciátora úkolu legátů, a na nejbližší Argyrovy stoupence na císařském dvoře. Ovšem všechny exkomunikované nejmenuje.
To, že Michael Kerullarios vysvětlil spor s Římem jako osobní konflikt
s Argyrem, pramenilo nejen z jeho nevole proti místodržícímu byzantské jižní
Itálie. Mezi řádky lze vnímat patriarchův úmysl sesadit Argyra a jeho stoupence působící na dvoře. Oni všichni byli připraveni podřídit soudní moc patriarchátu v jižní Itálii zájmu teritoriální integrity Byzantské říše v tomto prostoru.
Vyřčení klatby Říma a Konstantinopole se orientovalo jen proti definované skupině osob a ne proti jiné části křesťanstva. Kritika různých obřadů
a církevních zvyků opačné strany během střetu v letech 1053/54 budila dojem,
že jsou rozdělené. Celý konflikt nebyl událostí soustředící se na spor mezi papežem a patriarchou, 554 obě církve byly do tohoto sporu vtaženy.555
Jak vidí současníci události v letech 1053/54? Ze tří dalších řeckých patriarchů Východu je známá jedině reakce Petra III. z Antiochie. Nebyl solidární
s Kerullariem, ale naopak apeloval na něj ve svém psaní, aby vzniklou trhlinu
ještě neprohluboval. V soudobých pramenech 556 byl slaven výsledek konfliktu
jako triumfální vítězství nad kacíři druhé strany, aniž by bylo naznačeno, jaké
důsledky tento konflikt přinesl. V každém případě vzniklo od roku 1054 těžké
rozladění mezi církvemi Říma a Konstantinopole. To vysvětluje, proč se začaly
už v 60. letech 11. století objevovat snahy o sbližování. 557 Spor roku 1054 byl
také výchozím bodem už nepřerušené debaty o různých rozdílech mezi římskou
a řeckou církví. 558 Tak nechal už roku 1055 Konstantinopolský patriarcha Michael Kerullarios propagovat v Kyjevě výtky proti odchylkám v latinské církvi
od byzantského kultu. Ve výzkumu často vyjadřované mínění, že události roku
1054 se v té době setkaly s malým zájmem, se dá v této souvislosti sotva zachovat.
Význam roku 1054 by mohl být ovšem snížen již zmíněnou a v odborné
literatuře často rozšířenou výhradou, že vyřčení římské klatby 16. července
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1054 bylo neúčinné, protože následovalo až po smrti papeže Lva IX. (19. dubna
1054). k tomu lze namítnout, že vyslanci z Itálie vyrazili v době, když už byl
papež těžce nemocný a podle tehdejšího právního stavu mohly být delegace
opatřeny plnou mocí, která by zůstala platná také po smrti příkazce. 559
Alex Bayer tvrdí, že tím, co vedlo k rozhodujícímu zostření napětí mezi
církvemi, nebyl spor v letech 1053/54, ale teprve první křížová výprava. 560 Přes
až dosud neslýchanou prudkost, se kterou se konflikt v letech 1053/54 odehrál,
byly církve přesvědčené o podstatné jednotě. Ještě před začátkem první křížové
výpravy požádal papež Urban II. v roce 1089 o zanesení svého jména do
diptychů v Konstantinopoli. Synod v Konstantinopoli toto udělal pouze pod
podmínkou, že podle starého zvyku bude zaslána intronizační zpráva
s pravověrným vyznáním víry.
S první křížovou výpravou (1096-1099) spojil papež Urban II. záměr přijít na
pomoc východním křesťanům proti Turkům, kteří postupovali do Malé Asie.
Císař Alexios I. se sám křížového tažení neúčastnil. Byzantincům byla myšlenka křížové výpravy cizí a když přišli křižáci ze Západu a vnímali jen malou
ochotu ke spolupráci, považovali toto jednání za zradu.
Událostem z let 1053/1054 byla v následujících desetiletích věnována větší pozornost jen ojediněle. Na Západě informoval o klatbě patriarchy Michaela
Kerullaria Sigebert z Gembloux a v Byzanci se v kronice Jana Skylitzeta objevila před rokem 1143 mylná glosa, že patriarcha Michael Kerullarios vymazal
jméno papeže z diptychů byzantské církve. Jako důvod byl uveden zvyk používání azymat při bohoslužbách.
Církevní napětí mezi Římem a Konstantinopolí na přelomu 11. a 12. století nemělo až do poslední třetiny 12. století žádný podstatný vliv na vnímání národů jednotného, nerozděleného křesťanstva. Přes různé politické, náboženské
a hospodářské vztahy nebyly kontakty přerušeny, docházelo dále ke kontaktům
v monastickém prostředí, docházelo ke smíšeným sňatkům, kontaktům při poutích, v úctě byli chování stejní světci na obou stranách. Nepřekonatelná propast
mezi východním a západním křesťanstvem vznikla definitivně teprve v roce
559
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1204 dobytím a vypleněním Konstantinopole křižáky, především však následkem vynucené změny obřadu v bývalé Byzantské říši. Všechny snahy o shodu
s ještě existující východní církví musely narazit na rozhořčený odpor velké části byzantského obyvatelstva.
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6. REFORMÁTOREM ŘÍMSKÉ CÍRKVE
Náboženská reforma 11. století není výlučným dílem Řehoře VII., jak by
se podle jejího označení mohlo zdát. Ideje označované jako gregoriánské se
v literatuře objevují dlouho před rokem 1073, kdy se stává papežem. Tyto myšlenky načrtlo a postupně formovalo a rozvíjelo několik významných osobností,
papežů, kardinálů, které můžeme chápat jako průkopníky reformy. V roce 1049
projevil papež Lev IX., první ze skupiny předgregoriánských reformátorů, na
koncilech v Římě, Remeši a Mayence vůli řešit problémy, které sužovaly tehdejší církev, zejména nikolaitismus, pokleslou morálku kléru, simonii čili prodej duchovních hodností laiky. Lev IX. byl zcela prodchnut reformou a po celý
život neúnavně pracoval ve službách církve. V jeho okolí se zrodila první generace reformátorů, která připravila cesty Hildebrandovi. Mezi nimi vynikali
zejména Petr Damian a kardinál Humbert.
Petr Damian, převor v opatství ve Fonte Avellana a kardinál-biskup
v Ostii, je reprezentantem italského reformního okruhu. Svým působením se
stal přísným kritikem morálního úpadku kléru a velkým kazatelem chudoby,
čistoty a pokání. Jeho plamenná kázání a osobní příklad přinesly plody, kolem
něj vytvořila atmosféra přísné morálky, jeho duše mnicha a poustevníka však
nebyla schopna sestoupit ke kořenům problémů, které sužovaly křesťanskou
společnost. Neviděl už za nikolaitismem simonii a za simonií laickou investituru.
Druhou pregregoriánskou reformní skupinu tvoří okruh lotrinský. Stojí za
pozornost, že v letech 1048 až 1058 náležely největší úkoly v církvi právě reformátorům, kteří přicházejí z Lotrinska.
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6.1 HLAVA CELÉHO KŘESŤANSTVA
Primárním pramenem pro poznání Humbertova vlivu na formování papežského primátu jsou fragmenty A a B spisu De sancta Romana ecclesia. Dobu
vzniku lze stanovit mezi léta 1048 a 1054 na základě sebevědomého postoje, se
kterým se papežství prezentuje v textu A: „Svatá církev římská a apoštolská je
na základě zvláštní výsady autority božské i světské hlava všech církví založených na učení Ježíše Krista“. 561 Toto sebevědomí stejně jako odkaz na Konstantinovu donaci v textu, který je doložitelný také nejdříve v době reformního
papežství, se nachází také v 1. listu Kerullariovi. 562 V této obsahové paralele je
patrný opěrný bod pro dataci mezi roky 1048 a 1054. Jisté spojení s Byzancí
evokuje také obsah textu B, který mohl rovněž vzniknout kolem roku 1053.
Přes toto očividné spojení by měla být otázka po autorovi položena odděleně
pro každý text. Na základě své filologické analýzy považuje Anton Michel za
autora obou textů Humberta. Tento závěr byl nejprve obecně přijat, ale
v současné době je stále kritičtěji diskutován. 563 V textu A je především zdůrazněno dominantní postavení papeže. Římský pontifex stojí v bezprostředním
a osobním kontaktu s celým křesťanstvem. To je vyjádřeno tím, že na osobě
papeže závisí štěstí a neštěstí křesťanů, protože ti budou svou hlavou dovedeni
buď do ráje nebo do pekla. Na adresu papeže se v textu píše: „Jestliže však nebude dbát blaha svého a svých bližních a jeho skutky budou kárány pro neužitečnost a nedbalost a dobří lidé se o něm nezmíní, o to více škodí sobě a všem
ostatním lidem. Přivede bezpočet lidí hromadně pod přímou nadvládu pekla
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a všichni s ním budou trestáni navždy mnohými ranami“. 564 Zavazující charakter papežského úřadu je však zdůrazněn také v 1. listu Kerullariovi.565 Posílení
římského primátu se také projevilo v další hrozbě zatracením těm, kteří se
vzdálili církevní disciplíně nebo dokonce samotné matce církvi. Podle božských a lidských výsad je římská církev caput omnium ecclesiarum. Konstantinopol byla chápána jako filia římské církve. Podobnosti psaní se ukazují také
ve zjištění, že mlčení papeže anebo biskupů může napáchat jen škody. 566 Obhajoba privilegií církve se nachází v textu A 567 stejně jako v Libri tres adversus
simoniacos. 568
Ve své podstatě nové a ojedinělé tyto argumenty jistě nejsou, s takovou
intenzitou

vyjádřené

je

nacházíme

v tzv.

schizma-listech.

Vzhledem

k výrazným shodám s textem A nelze vyloučit Humbertovo autorství. Pro další
verifikaci je třeba podrobit zkoumání ještě druhý tematický bod textu A. Jedná
se o papežovu jurisdikci. V textu A je doktrína o tom, že papež nemůže být nikým souzen, omezena dodatkem. 569 Je však nejasné, zda k tomuto izidorskému
popř. pseudoizidorskému omezení biskupské imunity 570 došlo poprvé pod vli-
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vem Humbertova myšlenkového dědictví. 571 V dopisu do Byzance je zdůrazněna „nesouditelnost“ papeže: „...žádnému smrtelníku není dovoleno soudit, blahoslaveného a apoštolského pontifika Silvestra činícího rozhodnutí z boží vůle
a jeho duchovního syna Konstantina … jak schválil a podepsal všeobecný sněm
v Nikaji, aby nejvyšší stolec nikým nebyl souzen“, 572 tomu však Ryan nepřikládá žádný velký význam.
Je možné, že Humbert odpovídal na nedochovaný dotaz patriarchy. 573
V Kerullariových očích byly nároky Říma stejně jako zvyky západní církve
herezí.
Ryan odkazuje pro tradici klausule na promluvu papeže Hadriána II, kterou držel roku 869 na synodě v Konstantinopoli: „Vždyť jsme četli o tom, že
římský pontifex rozhodoval o představených všech církví; nikdy jsme však nečetli o tom, že by někdo rozhodoval o něm: I když byl Honorius východní církví
posmrtně vyobcován, je třeba vědět, že byl obviněn z hereze; a pouze z tohoto
jediného důvodu je dovoleno níže postaveným postavit se proti svým nadřízeným, tak jak svobodně zavrhujeme hříšné smysly: ačkoli i zde nebylo dovoleno
ani jednotlivým patriarchům ani žádnému z ostatních představených církve
o něm vynášet jakékoliv soudy, pokud není shoda a autorita“. 574
Pouze kvůli herezi lze věřit obžalobě. Pouze pak by se mohli níže postavení v církevní hierarchii postavit na odpor výše postavenému. Jako předpoklad
odsouzení Byzantinců v causa Honorii je jmenován konsensus papežské
„auctoritas“.
571
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spisem Lva z Achridy, je ale možné, že se patriarcha ve ztraceném dopisu papeži dotázal podobně jako
v Panoplii, c. 36,s. 255m ř. 2n.: „Quomodo enim, si caput scilicet papa haereticus est, quomodo
subiecti ei orthodoxi“. Odkaz na Humbertův dopis proti mnichovi Niketovi, ve kterém uvádí Honoriův
příklad, nepřesvědčuje, tedy Humbertovo autorství je neobjasněné.
574
RYAN, J. J. Cardinal Humbert, s. 222nn., s odkazem na MANSI, J. Sacrorum conciliorum nova et
amplissima collectio, Florenz, Venedig, 1767nn., nový tisk 1962, sv. 16, s. 126. Srov. argumenty in:
ZIMMERMANN, H. Papstabsetzungen im Mittelalter, Graz, 1968, s. 171nn., který je také přesvědčený
o delší tradici klausule, avšak necituje plně pasáž o „causa Honori“.
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Možný způsob jednání u heretických biskupů není tedy jen tak přenositelný na papeže. 575
Obhájci tradičního přístupu klausule uvádí jako příklad ještě Auxilium. 576
Ani zde však nelze najít zvláštní ustanovení pro Řím.
c. 18: „Protože něco jiného jsou pontifikální stolce a něco jiného představení
úřadů a protože představení by neměli sejít ze správné cesty.“
„Svatá církev římská drží primát nad církvemi, a proto rozhoduje o všech, sama ovšem nikým souzena není.“
„Něco jiného jsou pontifikální stolce, něco jiného jsou představení úřadů. Proto hodnost a důstojnost každého svatého úřadu musí být uctivě dodržovány.
Jestliže však nadřízení sejdou se správné cesty, neměli by bloudit; Jde
o případy, když začnou jednat proti víře či katolickému náboženství. V takové
situaci je nesmíme nikam následovat, což se většinou stává u stolce konstantinopolského a alexandrijského.“ 577
Dokonce i u Symmacha najdeme argumentaci ze strany biskupů: „...sněm
se usnesl a potvrdil, že jako ovce, které byly svěřeny svému pastýři, ho nesmí
ani kárat, ledaže by odpadl od pravé víry, ani ho jakkoliv obvinit za nějakou
jinou věc, ledaže by se dopustil vůči nim nespravedlnosti, … tak ani žádný biskup nemůže být zbaven svého majetku ani úřadu“. 578
Pouze na provinčních a generálních synodách může být biskup kritizován
a souzen. 579 Také u Burcharda se nenachází k jurisdikci římského biskupa na

575

Srov. k tomu: ANTON, H. H. De ordinando pontifice, s. 26, pozn. 64, což se snaží vyvrátit ZIMMERMANN, H. Papstabsetzung, s. 169.
576
ZIMMERMANN, H. Papstabsetzung, s. 168.
577
AUXILIUS, Infensor et Defensor, PL, 129, c. 18, s. 1088nn. Srov. CAPITANI, O. Immunità, s. 34,
pozn. 65.
578
HINSCHIUS, P. Decretales, s. 676„...synodaliter decretum atque firmatum, ut oves, quae pastori
suo commissae fuerunt eum nec reprehendere, nisi a recta fide exorbitaverit, praesumant, nec ullatenus
pro quacumque re alia, nisi pro sua iniustitia accusare possunt, ... nec ullus episcopus suis rebus
expoliatus vel a sedibus ... pulsus“. ZIMMERMANN, H. Papstabsetzungen, s. 171, jako doklad tradice
klausule o herezi. Srov. dále ANTON, H. H. De ordinando pontifice, s. 27, pozn. 64.
579
HINSCHIUS, P. Decretales, s. 676.
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základě textu očistné přísahy papeže Lva III. 580 žádné zaměření na římského
biskupa nebo jeho označení. 581

6.2 ODSOUZENÍ SIMONISTICKÝCH SVĚCENÍ
Simonie jako označení pro nedovolený obchod s duchovními statky 582 je
odvozena od jména Šimona Mága ze Skutků apoštolských. 583 Evangelista
Lukáš líčí události v Jeruzalémě, kdy bylo šířící se křesťanství konfrontováno
s pohanskými praktikami. Ježíšovi učedníci Filip, Petr a Jan se v Samaří setkávají se Šimonem. Ten chtěl získat od apoštolů jejich moc za peníze, což bylo
sv. Petrem energicky zamítnuto. 584 Z Petrovy reakce lze vyvodit, že každý obchod s církevními úřady a svátostmi je těžkým hříchem proti Duchu svatému,
a u Matouše čteme, že každé rouhání proti Duchu svatému ve srovnání se všemi ostatními hříchy nebude odpuštěno ani v nebi 585 a že Ježíš každou formu
obchodu s duchovními úřady bude soudit. 586 V napětí mezi evangelizací
a inkulturací se také evangelista Lukáš obrací proti každé formě zneužití
a magie.

580

Srov. k porovnání textu: KERNER, M. Studien zum Dekret des Bischofs Burchard von Wirms, Diss.
phil., Aachen, 1961, s. 66n.
581
BURCHARD Z WORMSU, Decretum, PL, 140, s. 537nn., lib. I, s. 198: „Quamobrem ego Leo
pontifex sanctae Romane Ecclesiae a nemine iudicatus, neque coactus, sed spontanea mea voluntate
purifico me in conspectu vestro...“.
582
GUTH, H., J.: Simonie, in: LThK, sl. 607-608. Srov. MEIER-WELCKER, H.: Die Simonie im frühen Mittelalter, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 1952/ 53, roč. 64, s. 63.
583
Sk 8,18nn.: „Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha svatého, nabídl
jim peníze a řekl: „Dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce.“ Petr mu
odpověděl: „Tvé peníze ať jsou zatraceny i s tebou. Myslil sis, že se Boží dar dá získat za peníze!“
584
Srov. Sk 8,9-24.
585
Srov. Mt 12,31n.: „Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání
proti Duchu svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno;
ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím.“
586
Srov. Mt 10,8n.: „Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony
vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasků.“
132

Simonie se začíná v církevní každodennosti masivně rozšiřovat až poté,
co se křesťanství stalo státním náboženstvím římské říše. 587 Dřívější zákazy
a nařízení trestů proti simonii a jí podobnému jednání se vyskytují již v kánonu
48 synody v Elvíře, 588 ve kterém je zakázáno předání daru při křtu. 589
V následujících staletích byly zákazy simonie stále častější. Koncil
v Chalcedonu v roce 451 odsoudil ve 2. kánonu udělení svěcení a předání církevního úřadu pro peníze a nařídil sesazení takto vysvěcených a přijatých.
Gelasius I. (492-496) a pozdější synody přijaly zákaz darů pro udělení svátosti
v peněžní podobě. V jakém rozsahu byl provozován prodej církevních úřadů
v pozdní antice, je patrné z císařského výnosu pro Itálii, ve kterém je konstatováno, že větší část biskupství nebyla získána na základě zásluh, ale prostřednictvím peněz. 590 Tyto vztahy se rozvíjely přes odmítavý postoj církve.
Od poloviny 6. století bylo provinění simonií označováno jako
„simoniaca haeresis“ a bylo považováno za nejnebezpečnější ze všech herezí. 591 Pojem simonie se vytvořil prostřednictvím adjektiva „simonistický“, které
se vyskytuje u Pelagia I. (556-561) a hojně ho bylo používáno v korespondenci
Řehoře Velikého. 592 Pojem simonie jako takový ještě neexistoval, vycházelo se
z odsouzení jednání Šimona Mága. Přitom jde o přijetí svatého Ducha vkládáním rukou, 593 za které byly nabídnuty peníze. Adjektivem simonistický již nebyl chápán pouze nadpřirozený statek, nýbrž také přirozený, který zahrnoval
věci s nadpřirozeným statkem spojené. O to se jedná u církevních úřadů
a funkcí. Nadále se odsouzení simonie nezaměřuje pouze na duchovní praxi, ale
také na jednání mezi kleriky a laiky, pokud předávali církevní úřady.
Za pontifikátu Řehoře Velikého došlo k dalšímu posunu a upřesnění toho,
co se rozumělo pod pojmem simonie. Řehoř I. hovoří ve svých dopisech již
o herezi simonie. Virgiliovi z Arles napsal: „A když byla hereze simonie první,
587

Srov. MGH, Ldl, II, 301 (kap. 1). Kardinál Deusdedit spatřuje počátky simonie v době, kdy byla
církev bohatá. k tomu GUTH, H., J.: Simonie, in: LThK, sl. 607- 608.
588
Srov. Sacrorum Conciliorum nova collectio, J. D. Mansi (ed.), Florencie, 1759nn., Paříž/Lipsko
1901/1927
589
Srov. BAUMEISTER, T.: Simon Magus, in: LMA, sv. 7, sl. 1912n.
590
Glicerii imperatoris edictum contra ordinationes simoniacas, in: PL, 56, sl. 896.
591
Srov. MGH, Conc. I aev. Merov., s. 135, kap. 28.
592
MEIER-WELCKER, H.: Die Simonie im frühen Mittelalter, s. 64.
593
k tomu obr. 15 a 16, in: Obrazová příloha, s. 211.
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která povstala proti svaté církvi, proč to není zváženo, proč se nevidí, že když
někdo světí za úplatu, svádí jej k tomu, aby se stal heretikem?“ 594 Na mnohých
místech své homilie označuje Řehoř simonii za herezi. 595 Ti, kteří předávají
Ducha svatého pouze za peníze, jsou stejní jako obchodníci, které Ježíš vyhnal
z chrámu. 596 Biblicky je tedy simonie odůvodněna ještě i jinak než příběhem
o Šimonu Mágovi. Takřka ve stejném znění odsoudil Řehoř simonii v dopisu 597
pro řecké a galské biskupy podle Matoušova evangelia. 598 Jestliže bude také
Ježíšův čin v chrámu vnímán v úzké souvislosti s odmítnutím Šimona Mága
apoštolem Petrem, stává se tato událost v chrámu důležitým momentem pro
utváření pojmu simonie. Každé obchodování s duchovními statky prováděné
jako simonie je tak odsouzeno.
Důležitá je také diferenciace pojmu simonie. 599 Už sv. Jeroným konstatoval v komentáři k listu Titovi, 600 že biskupové neudělují svěcení čistě podle
potřeb církve, „ale těm, které buď sami milují, nebo si je naklonili úslužnostmi,
nebo za které se přimlouval někdo z mocných a, mám-li pomlčet

o horších

věcech, těm, kteří se pokoušeli dosáhnout kněžství pomocí darů.“601
Zde se mluví o rozšíření pojmu simonie vzhledem k simonistickým prostředkům a cestám od peněžního obchodu, přes různé osobní snahy, vztahy,
služby, až po doporučení, či laskavosti. Řehoř I. rozdělil tyto prostředky do tří
skupin, které byly v 11. století vzorem pro odsouzení simonistických praktik.
Rozhodující pro Řehořovo rozdělení forem kněžské simonie bylo jeho
zjištění při výkladu Izajáše 602 v jedné homilii: „…neboť jiná je služba úsluhy,

594

ŘEHOŘ VELIKÝ, Epistula LIII. Ad Virgilium episcopum, in: PL, 77, sl. 784.: „Et cum prima
simoniaca haeresis sit contra sanctam Ecclesiam exorta, cur non perpenditur, cur non videtur quia
eum quem quis cum pretio ordinat provehendo agit ut haereticus fiat?“
595
„Hic est enim quod sacri canones simoniacam hæresim damnant, et eos privari sacerdotio
præcipiunt, qui de largiendis ordinibus pretium quærunt.“ PL, 76, 1145.
596
Mk 11,15-17. Srov. Mt 21,12.
597
PL, 77, sl. 801.
598
Mt 21,12 a 10,8: „Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony
vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“
599
GUTH, H., J.: Simonie, in: LThK, sl. 607- 608.
600
Tt 1,5n.
601
JERONÝM, Commentar. in epist. ad Titum, kap. I., in: PL, 26, sl. 596n.: „sed quos vel ipsi amant,
vel quorum sunt obsequiis deliniti: vel pro quibus majorum quispiam rogaverit, et, ut deteriora taceam,
qui ut clerici fierent, muneribus impetrarunt.“
602
Iz 33,15.
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jiná ruky, jiná pak jazyka. Služba úsluhy je totiž nezasloužené podrobení se,
služba ruky jsou peníze, služba jazyka je náklonnost.“ 603
Tato klasifikace přináší rozšíření pojmu simonie, 604 protože přesahuje původní odsouzení peněz při duchovních úkonech (divinae res) a odsouzení každého předání svěcení, které by bylo spojeno s výhodami pro ordináře a později
pro toho, kdo investoval. Při rozporu mezi církevními požadavky a světskými
zájmy, které však byly ve středověku značně propleteny, se stalo Řehořovo
ustanovení také výchozím bodem boje proti laické investituře. 605 Ta byla
v praxi těžko vykonávána bez aspektu úslužnosti (obseqium) stejně jako bez
doporučení a přímluv.
Se simonií se setkáváme běžně již v pozdní antice. 606 Nejedná se pouze
o zlozvyk nebo nešvar. O jejím rozšíření svědčí dopisy Řehoře Velikého.607
Biskupové antického Říma zastávali vedle duchovní správy také celou řadu
veřejných funkcí a úřadů. Přejímali sociální péči a soudnictví. Již v evangeliích
bylo akceptováno, že kdo slouží u oltáře, má jím být jaké živen. 608 Proto se na
některé poplatky a taxy simonie nevztahovala. Bylo však těžké rozlišit mezi
upřímným darem a simonistickými úmysly. Basileus z Cesareje píše ve svém
dopisu pro sufragánní biskupy napsaném asi v roce 370 o předpisu (artificium),
že mají být peníze přijaty až po vkládání rukou. 609
Dle nařízení papeže Řehoře I. nesmělo být za udělené svěcení a pallium
a s tím související listinu nic požadováno. Naproti tomu se nic namítalo proti
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ŘEHOŘ VELIKÝ, Homilie IV., Habita ad populum in basilica sancti Stephani martyris, in: PL, 76,
sl. 1092.: „…quia aliud est munus ab obsequio, aliud munus a manu, aliud munus a lingua. Munus
quippe ab obsequio est subjectio indebite impensa, munus a manu pecunia est, munus a lingua favor.“
604
BAUMEISTER, T.: Simon Magus, in: LMA, sv. 7, sl. 1912n.
605
MEIER-WELCKER, H.: Die Simonie im frühen Mittelalter, s. 67.
606
Sv. Augustin se této herezi věnuje kol. roku 428 ve spise De heresibus, in: PL, 42, sl. 25. k tomu:
LECLERQ, J.: „Simoniaca heresis“, in: StudGreg, 1947, roč. 1, s. 524.
607
V době starověkého římského císařství bylo částečně zákonem předepsáno a obecně rozšířeno placení za převzetí veřejného úřadu nebo kněžského postu pro obecné účely (honoraria summa). Tertullián mluví ve spisu Apologeticus adv. gentes ve 39 kap. o „honoria summa“, kterou odmítl jako vstupní
poplatek do křesťanského společenství. Srov. PL, 1, 533. Kromě podobných poplatků tekly do kněžských pokladnic provize za jednotlivé náboženské úkony.
608
Srov. Mt 10,10: „neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv a hůl, neboť hoden je dělník své
mzdy“; L 10,7: „V tom domě zůstaňte, jezte a pijte co vám dají, neboť hoden je dělník své mzdy”; 1
k 9,13: „Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo, a ti, kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech?“; 1 Tm 5,18: „Neboť Písmo praví: […] Dělník si zaslouží svou mzdu“.
609
BASILEUS Z CESAREJE, Epistola LIII., in: PG, 32, sl. 397.
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dobrovolnému daru po provedení svěcení nebo po přijetí pallia a listiny.610 Protože měli uchazeči o duchovní úřad velký zájem, byli ochotni platit penězi
a jinými cennostmi. Povědomí hříšnosti tohoto jednání se u neprivilegovaných
vrstev nerozvinulo. 611
Zpráva o Šimonu Mágovi ve Skutcích apoštolů pojednává o tom, že mu
šlo v jeho požadavku o přenesení Ducha svatého o to, aby ho mohl sám předávat. 612 A právě v tom vidí Tertullián ve spisu De idololatria vlastní hřích, tedy
v záměru zneužití. 613 Při takovém pojetí simonie záleží především na smýšlení
a záměrech. Fakticky se tento aspekt objevuje stále znovu a ve středověku převládal.
V 11. století se množí zprávy o simonii. Nejčetnější jsou pro oblast Itálie,
kde dosáhla na mnohých místech obzvláště korupčních forem. 614 Na druhé
straně se zde také zvedl odpor proti těmto praktikám dříve než severně od Alp.
Papežství ovládané v 10. a v 1. polovině 11. století místními politickými zájmy
nemělo prostředky k zachování církevně-právní tradice římské církve.
Časem začal být tento problém, píše Abbo z Fleury, chápán ne jako hřích,
ale jako zvyk.615 O praxi získávání úřadů píše: „Arcibiskup mě nedávno vysvětil
na kněze. Dal jsem mu sto solidů, abych si zasloužil dosáhnout biskupského
úřadu. Kdybych byl dal hodně málo, nebyl bych dnes biskupem. Z toho plyne:
je pro mě výhodnější investovat zlato do malé kaple než ztratit tak vysoké kněžské postavení“. Abbo uvádí ve svém spisu Apologeticus zaměřeném proti fran610

Decreta sancti Gregorii papæ I.: „Is autem qui ordinatus fuerit, si non ex placito, neque exactus,
neque petitus, post acceptas chartas et pallium, aliquid cuilibet ex clero qratiæ tautummodo causa dare
voluerit, hoc accipi nullo modo prohibemus, quia ejus oblatio nullam culpæ maculam ingerit, quæ ex
accipientis ambitu non processit.“, in: PL, 77, sl. 1337.
611
MEIER-WELCKER, H.: Die Simonie im frühen Mittelalter, s. 68.
612
Sk 8,19.
613
TERTULLIANUS, De idololatria, in: PL, 1, sl. 748.: „Nam exinde et Simon Magus jam fidelis,
quoniam aliquid adhuc de circulatoria secta cogitaret, ut scilicet inter miracula professionis suae
etiam Spiritum sanctum per manuum impositionem emundinaret, maledictus ab apostolis de fide ejectus
est.“
614
MEIER- WELCKER, H.: Die Simonie im frühen Mittelalter, s. 82.
615
ABBO Z FLEURY, Liber Apologeticus, PL, 139, s. 466: „Unde vero processerit usus ut laici
vendant episcopatus, satis demiror, cum beatus Ambrosius in sermone pastorali, flendo, potius quam
ridendo,post multa subjungat: 'VIdeas, inquiens, in Ecclesia passim quos non merita, sed pecuniae, ad
episcopatus ordinem provexerunt'...“. k získávání úřadů: „Ab archiepiscopo sum nuper ordinatus,
centumque ei solidos dedi, ut episcopalem gratiam consequi meruissem, quos si minime dedissem,
hodie episcopus non essem: unde melius mihi est aurum de sacello invehere, quam tantum sacerdotium
perdere“.
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couzským králům Hugovi a Robertovi, který napsal kolem roku 1000, argumenty také těch, kteří své simonistické zvyklosti ospravedlňují tím, že koupili
pouze majetek, ale ne Ducha. 616
Ve 2. polovině 11. století začíná velký duchovní boj proti simonii.
V předchozím století se simonií zaobíraly teologické spisy jen zřídka. Výjimkou není ani Rather z Verony. Ten sice staví biskupa s jeho duchovní mocí nad
krále, ale schvaluje dosazování biskupů králem. 617 Jiné stanovisko zaujímá jeho
současník biskup Atto z Vercelli, který vesměs uznává císařství v jeho cíli
a ustanovení. Podle biskupa z Vercelli však nesmí světská moc zasahovat do
právní sféry církve. Z tohoto mínění je jasný jeho postoj proti simonii, který
v jeho spisu De pressuris ecclesiasticis vyplývá z praktických aspektů. Pro Atta
bylo podstatné, že neoprávněné ordinace s sebou nesly mravní úpadek kléru
a tím i další zásahy laiků. 618 Především se u něj setkává s kritikou skutečnost,
že při volbě biskupa byl rozhodujícím momentem pro jmenování jeho osobní
majetek, příbuzenské vztahy nebo jeho poddajnost. Obdobně jako Řehoř I. rozumí Atto pod pojmem simonie nejenom materiální službu, nýbrž i úslužnost
(munus ab obsequium) a také přímluvu (munus ab lingua). 619 Přesto můžeme
vidět ve 2. polovině 11. století velké úsilí o reformu a odstranění největších
nedostatků. To se dělo desetiletí před příchodem lotrinských reformátorů do
Itálie. 620 Z německé strany se konečně Jindřich III., poslušný svého svědomí,
obrátil proti simonii. Jak se zdá, na synodě v Pávii v listopadu 1046 kritizoval
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ABBO Z FLEURY, Liber Apologeticus, PL, 139, s. 466n.
RATHER Z VERONY, Præloquiorum libri sex: „Dixi, nisi fallor, episcopos a Deo solo, ut reges, et
præstantius multo quam reges, quia et reges ab episcopis instituti, episcopi vero a regibus, esti eligi vel
decerni, non valent tamen ordinari, institutos“, PL, 136, sv. 249.
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Tamtéž, in: Migne, PL, 134, sl. 85.
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ATTO Z VERCELLI, Liber de pressuris ecclesiasticis, PL, 134, s. 51-94, lib. II, s. 81nn. Srov. ŘEHOŘ I., Homil. in evang. I, 4, 4, PL, 76, s. 1091n. Attova argumentace proti simonii bazíruje na Sentencích Řehoře I. proti simonii, in: JOHANNES DIACONUS, Vita s. Gregorii Magni, PL, 75, lib. III,
s. 1261nn. k tomu: BAUER, J. Die Schrift 'De pressuris Ecclesiasticis' des Bischofs Atto von Vercelli,
Untersuchung und Edition, Phil. Diss., Tübingen, 1975, s. 61. Srovnej k simonii také: HINKNMAR
VON REIMS, ep. 19, PL, 126, s. 116.
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Pro tyto snahy máme velmi rané doklady. Zakládací privilegium z roku 1004 pro klášter
v Toskánsku dokládá, že klérus a lid nebyl ochoten nečinně přihlížet řádění simonistů: „Quod si forte
interventu pecunie aut per symoniacam heresem promotus fuerit, mox sine mora deiciatur et alter ...
ordinetur“, otištěno in: GOEZ, W. Reformpapsttum, Adel und monastische Erneuerung in der Toskana,
in: Vorträge und Forschungen 17, Investiturstreit und Reichsverfassung, Sigmaringen, 1973, s. 222,
pozn. 108.
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hrabivost (avaritia) biskupů a neušetřil před výtkami ani svého otce. 621 Přesto
samotná reformní snaha císaře narazila v Itálii na hranice natolik, že, podle
Humberta, panství nad městem Římem může být udrženo jen díky připuštění
odboje simonistů. Za papeže Lva IX., který zastával svůj úřad po delší období
(1048-1054), dostala církevní reforma nový impuls. Nejpřednější problém církevní reformy byla stejně jako dříve simonie, přičemž nedosáhl žádného uspokojivého řešení podle svých představ. 622
Masivní literární útoky proti herezi simonie (simoniaca haeresis) vzešly
z Itálie. Jedná se zejména o spisy Petra Damiana a Humberta ze Silvy Candidy.
Zdá se, že obě knihy staví svoji kritiku na traktátu Auxilius, který obhajoval
svěcení papeže Formóza. 623 Ve výzkumu bylo sporné, zda slavný Humbertův
spis Libri tres adversus simoniacos, ve kterém se snaží mimo jiné dokázat neplatnost simonisticky udílených svátostí, není odpovědí Petru Damianovi, který
naopak platnost těchto svěcení potvrzuje. 624 V krátkém výzkumu paralel mezi
Humbertovou první knihou Libri tres a Auxilis Ryan přesvědčivě dokázal, že se
Humbert odvolává na Auxilius, i když musel znát Damianův spis. 625 Humbertovo zděšení nad simonií zkorumpovanou církevní každodenností na čtenáře
Libri tres působí ještě dnes, když píše: „Já ubohý! Pamatuji si, že jsem se často

621

Srov. Synoda v Pávii 1046, kde Jindřich III. odsoudil simonii, RADULF GLABER, Historiarum
libris V, M. Prou (ed.), Collection de Textes, c. 5, s. 133n.: „Vos enim avaritia et cupiditate corrupti
qui, Domini benedictione conferre deberetis, in huiusmodi transgressionis dando et accipiendo
secundum sacerrimum canonem maledicti estis. Nam et pater meus, de cuius animae periculo valde
pertimesco, eandem damnabilem avariciam in vita nimis exercuit“. A o málo dále, tamtéž: „Tunc
proposuit edictum omni imperio, ut nullus gradus clericorum vel ministerium aecclesiasticum precio
aliquo adquireretur. At si quis dare aut accipere praesumeret, omni honore destitutus, anathemate
multaretur“.
622
Už v dubnu 1049 svolal Lev IX. synodu, která se zabývala tímto problémem. Na ní nechal prohlásit
všechna svěcení simonistů za neplatná. To však vyvolalo velký odpor a navíc se ukázalo, že není dostatek řádně vysvěcených kněží, kteří mohou sloužit bohoslužby, takže nakonec musel trest změnit na
čtyřicetidenní pokání. Srov. PETR DAMIAN, Liber gratissimus, in: MGH, Die Briefe der deutschen
Kaiserzeit, Die Briefe des Petrus Damiani, K. Reindel (ed.), sv. IV, Stuttgart, 1983, Ep. č. 40, s. 498n.
623
Srov. k osobě Petra Damiana a jeho Liber gratissimus: FIRMINGER, W. St. Peter Damiani and
„Auxilius“, in: The Journal of Theological Studies, XXVI, 1924-25, s. 79.
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Jako odpověď Damianovi hodnotí tento Humbertův spis HEINEMANN, L. V. Einführung zur Edition des Liber gratissimus, MGH, Ldl I, s. 17, podobně SALTET, L. Les réordinations. Études sur le
sacrament de ľ ordre, Paris, 1907, s. 193, a MICHEL, A. Papstwahl, s. 5. MIRBT, C. Die Publizistik
im Zeitalter Gregors VII., Leipzig, 1894, s. 11, 147, přijímá neznámého Humbertova protivníka.
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RYAN, J. J. Cardinal Humbert of Silva Candida and Auxilius: the Anonymous Adversary of Liber
I Adversus simoniacos, in: MSt, 13, 1951, s. 218-223.
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viděl mezi zdmi kdysi vznešených bazilik vyorávat podlahu a jednotlivé dlaždice
skládat vedle sebe, jako se ustájuje dobytek...“. 626
Za předpokladu, že lze chápat svěcení, úřad a církevní majetek jako nerozdělitelnou jednotu,627 odmítá Humbert ve svých prvních dvou knihách, které
vznikly na přelomu let 1057/58 platnost simonistických svěcení. Zavržitelnost
prodeje církevních úřadů se ukázala i s historickým pozadím a důsledky. Ve
třetí knize přechází Humbert téměř nepozorovaně od simonie jako pohromy své
doby k problému laického dispozičního práva nad církví a hřímá nekompromisně proti vlivu světské moci na církevní správu, odsuzuje tedy investituru
nositelů církevních úřadů světskými knížaty, které chápe jako laiky. 628
Na základě Humbertova podrobného rozboru problému simonie, je nasnadě, že také v různých jiných, z části anonymních spisech lze tušit jeho vliv, ačkoli nebyl jediný, kdo se k této otázce vyjadřoval. Nicméně rigorosita, s jakou
Humbert odmítal jakékoli simonisticky udělené svěcení, i zdarma udělené, byla
neobvyklá. A právě tento Humbertův postoj může být do určité míry indikátorem jeho autorství při prověřování dalších děl. 629

6.2.1

„De simoniaca haeresi“

Dopis, psaný v přátelském duchu, implikuje prosbu o zásah proti simonistům, aby byla církev uchráněna před plným infikováním morem simonie: „...
aby vaší stále bdělou péčí byla každá provincie, kterou spravujete, chráněna
před zhoubnou nemocí, aby nebyla církev černající smrtonosným jedem Bohem
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Srov. HUMBERT, Libri, II,c. 36, s. 223, ř. 7nn.: „Me miserum! memini frequenter me vidisse intra
ipsos parietes pavimenta quoque nobilium quondam basilicarum exarari et seri seu pecora stabulari...“. Srov. ATTO, který podobným způsobem nastínil ve svém Perpendiculum vztahy v Itálii v 10.
století: „Attonis qui fertur Polipticum quod appellatur perpendiculum“, in: GOETZ, W. Abh. der Akademie Leipzig, Phil.-Hist. Klasse 37, 2, 1922.
627
MEIER-WELCKER, H. Simonie, s. 62.
628
Srov. k dataci knihy: HOESCH, H. Kanonische Quellen, s. 32. Zabývá se podrobně obsahem knih,
zejména texty o investituře a platnosti simonistických svěcení. Srov. také MATĚJEK, M. Vliv laiků v
církvi v 11. století, s. 13n.
629
DISCHNER, M. Humbert von Silva Candida, s. 85.
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zavržena, nýbrž aby se skvěla vší čistotou nemajíc poskvrny ani jizvy a aby Ježíšem vyvolena zůstala smlouvou spojena s Kristovým trůnem“. 630
Okamžité důsledky všech argumentů proti simonistům, které jsou v dopisu
uvedeny, předpokládají autora, který je v této problematice zběhlý. 631 „Arzenál“ antisimonistických argumentů byl sice obecně k dispozici, přesto jsou jazykové paralely k Humbertovým Libri stejně nápadné jako vysvětlení neplatnosti svěcení udílených simonistou. 632 Shodně byly klasifikovány osoby stojící
mimo církev jako paganus, judaeus a haereticus. Podobné je také rozlišování
převzaté od Isidora Sevillského mezi „haeretici“ a „male viventes catholici“
stejně jako přiřazení simonistů k heretikům. 633 V obou textech je zachyceno
Humbertovo pojetí, že Duch svatý má schopnost, stejně jako člověk, rozlišovat
mezi dobrem a zlem. 634
Žádostí na byzantského úředníka o vymýcení simonie odpovídá autor
představě o povinnostech světského ramene vůči církvi. 635 I když tato metafora
nemůže být monopolizována pro Humberta, vypovídají tyto obsahové paralely
o jednom a témž autorovi. Přesto však Michel odmítá na základě stylistiky
Humbertovo autorství. 636 Na základě problematického výsledku zpracování
komparace stylu by se měla pozornost víc zaměřit na myšlenkové paralely, na
základě kterých lze přijmout Humbertovo autorství. Tento dojem se zesiluje,
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RYAN, J. J. Letter, s. 242: „... ut vestra pervigili cura ab omni quam iudicatis provincia, tam
pestifera abiciatur infirmitas, ne venenoso deprehensa toxico nigrescens a Deo dedignetur ecclesia, sed
potius omni puritate nitens, non habens maculam aut rugam, Christi sortita thoro iugi permaneat
foedere“.
631
HOESCH, H. Kanonische Quellen, s. 33.
632
HUMBERT, Libri, III, c. 6, s. 281, ř. 14; Letter, s. 240n.
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RYAN, J. J. Letter, s. 239; srov. HUMBERT, Libri, II, c. 46, s. 253, ř. 39nn; III, c. 43, s. 405, ř. 1:
„...quod heretici non sint a catholicis tolerandi sicut male viventes catholici“. Srov. Letter, s. 241: „Sed
hereticum non contingit nisi de malo credere. Catholica quidem ecclesia sicut male viventes in se, ut
testatur Isidorus...“.
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Srov. k tomu: HOESCH, H. Kanonische Quellen, s. 218, pozn. 11, příklad následujícího místa
z Letter, s. 240, uvádí: „Quisquis autem indignus, etiam repulsus se ingerit et pro ambitione honoris
praemium porrigit, inde est quod ereticus fit; quae omnia perfici, aut non perfici, libertas obtinet
mundi, qui, dum in maligno positus est, quae sunt malignitate exercet ac si gratiam Dei, qua salvatus
est, quae malitiae libertatem expellit. Velle namque et posse facere malum an bonum omnibus
hominibus adest“. Srov. HUMBERT, Libri, Praefatio, s. 4, ř. 113nn.: „Si ergo timore cogeris,
omnipotentia tua et libertas perit ... Si autem amore traheris, iam non beati, sed miseri pauperes
spiritu, quoniam tu pecuniae pertanax sectator deprehenderis...“.
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HUMBERT, Libri, III, c. 29, s. 363, ř. 36nn.
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MICHEL, A. Rezension, s. 247.
140

zohledníme-li, že se u reformní kurie oficiálně prosadilo stanovisko Petra Damiana, který simonisty zdarma udělené svěcení považuje za platné. 637
Bylo-li by Humbertovo autorství nepravděpodobné, mohl by autor na základě výše uvedených argumentů přinejmenším předložit odpovídající pasáže
ze spisu Libri tres adversus simoniacos.

6.2.2

Zákaz simonie z roku 1060

Poněvadž v Decretum contra simoniacos638 se předpokládá známost dekretu o papežské volbě, datuje Michel text do roku 1060, a to s odvoláním na 2.
a 5. kapitolu synody konané v tomto roce:639 „... svolujeme, aby ti, kteří doposud byli simonisty vysvěceni bezúplatně – ne tak podle práva jako z hlediska
milosrdenství – zůstali v úřadech...“; neboť: „... velká časová tíseň si vynutila
náš souhlas“. 640
V páté kapitole, která je obvykle publikována se druhou kapitolou synody, se
dále uvádí: „Avšak pro nedostatek času dáváme souhlas s tím, aby simonisté,
kteří nebyli uvedeni do úřadu z milosrdenství položením ruky, zůstali
v úřadu“. 641
Michel interpretuje vkládání rukou (manus impositio) z pátého kánonu jako
nové svátostně konsekrační svěcení. S touto formulací se prosadilo Humbertovo stanovisko ve vztahu k reordinaci. Pouze nucený reálným stavem, ponechal
637

RYAN, J. J. Letter, s. 239. Jako sporné označuje Humbertovo autorství HOESCH, H. Kanonische
Quellen, s. 33, protože se dopis nachází jen v jednom rukopisu protisimonistického kánonu. Podle názoru in: FOURNIER, G. LE BRAS, Histoire des collections canoniques in Occident. Depuis
les Fausses Décrétales jusque´au Décret de Gratian, 2 sv., Paris, 1931-32, s. 453, lze podle dochovaných spisů Rudolfa z Bourges a Burcharda z Wormsu datovat rukopis do 1. čtvrtiny 11. století, tedy
ještě před příchod Lotrinců do Itálie.
638
MIKULÁŠ II., Concilium Lateranense posterius 1060 Apr., in: MGH, Const., I., s. 549-551; c. 4,
s. 551.
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MICHEL, A. Antisimonistische Reordination, s. 45, 51. Srov. k dataci s. 44.
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Conc. lat. s. 1060, c. 2, s. 550: „... eos, qui usque modo gratis sunt a symoniacis consecrati, non tam
censura iusticiae, quam intuitu misericordiae in acceptis ordinibus manere permittimus...“; ... temporis
nimia necessitas permittendum a nobis extorsit“.
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Conc. lat. s. 1060, c. 5, s. 551: „Simoniacos autem non simoniace a simoniacis ordinatos
misericorditer per manus impositionem pro temporis necessitate concedimus in officio permanere“.
Uvedené případy, simonisticky vysvěcení simonisté a vysvěcení simonisticky od nesimonistů, jsou
jednoznačné, zmínění budou zbaveni úřadu.
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Lev IX. zdarma ordinované v jejich úřadech, protože v opačném případě by
nebyl dostatek duchovních, kteří by zajišťovali pastorační potřeby křesťanů. 642
Tato Michelova teze je však vyvrácena Petrem Damianem, nejvýznamnějším
oponentem Humberta vzhledem k otázce ponechání zdarma vysvěcených kněží.
V závěru spisu Liber gratissimus odsoudil Damian ustanovení z roku 1060 jako
kompromis: „... aby ti, kteří byli vysvěceni simoniaky bezúplatně, zůstali
v přijatém důstojenství, avšak takto dosazeni do úřadu nesmějí být dále povyšováni; ...“. 643 Také ve svém dopisu obyvatelům Florencie píše Damian o zákazu
simonie, aniž by však trval na požadavku nového svěcení: „Ale poté, co byli
simonisté zavrženi a bezpochyby zařazeni mezi heretiky, jak jsme pojednali ve
výše uvedené knize, ačkoli jejich vysvěcení může být obhajováno na základě
církevního práva, a přestože je synodální rozhodnutí zmařilo, bylo ustanoveno
během římského sněmu – podle svaté paměti – za předsednictví Mikuláše, že
všichni, kteří do té doby jimi byli povýšeni do jakéhokoli stupně církevní hodnosti, mají zůstat ve službě přijatého úřadu“. 644 Naopak obhajoval ty, kteří byli
vysvěceni zdarma a zůstali v úřadu, přičemž mohl sotva jednat v rozporu se
závěry synody. Také Bernold z Kostnice se odvolal v jednom spisu o platnosti
zdarma uděleného svěcení jak na Damiana, tak na synodu z roku 1060: „I Svatá
církev římská dala jaksi najevo, že mají účast na kněžských úřadech, když za
časů papeže Mikuláše dovolila, aby ti, kteří byli vysvěceni na kněze simonisty,
zůstali v přijatých úřadech“. 645
Tak by bylo možné stanovit, že na synodě roku 1060 nebyla nařízena nová
svěcení pro ty, kteří byli vysvěceni simonistou. Humbert se tedy podřídil stanovisku, které prosadil Petr Damian.
642
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6.2.3

Platnost simonistických svěcení

Výše zkoumané simonistické spisy objasňují pojetí simonie v době reformy. Závažnost této analýzy leží nyní na aspektu platnosti simonisty udílených
svěcení. 646 Humbert ze Silvy Candidy a Petr Damian zaujali ve svých spisech
k tomuto problému jednoznačné stanovisko. Nejasné je však stanovisko Řehoře VII. Kvůli mnohoznačným výrokům v jeho dopisech se v moderním bádání
začínají za jeho výroky objevovat možné Humbertovy vlivy. Srovnání jednotlivých postojů a komplexní analýza korespondence Řehoře VII. by měla ukázat
pozadí krystalizace jednotlivých postojů.
Jako základ pro vnímání simonie ve smyslu svatokrádeže je pro Humberta
Kristův výrok „gratis accepistis, gratis date“. 647 Už svatý Petr pochyboval, zda
by Šimonu Mágovi neměla být odpuštěna jeho vina, kterou na sebe uvalil, když
se pokusil koupit svatého Ducha. 648 Pro Humberta byla simonie urážkou Ducha
svatého, vždyť i v Novém zákoně 649 je napsáno: „Všechny hříchy a rouhání
budou člověku odpuštěny, ale rouhání proti Duchu sv. nebude člověku odpuštěno nikdy“. 650 Základ Humbertovy teorie o simonii tvoří Cypriánovy teze. Ten
odmítl uznávat svěcení jen na základě zachovávání formálního ritu. Platnost
získá svátost jen prostřednictvím zvláštního jednání Ducha svatého. Ve svěceních udílených simonisty a heretiky není Duch svatý imanentní a svátost tak
není platná. Simonie, jak vylíčil Humbert v tzv. Epistola Widonis, brání udělení
platné svátosti: „Jestliže tedy kněží heretici nemohou pronášet pokyny, jak potom dokáží proměnit víno v krev Kristovu?“. 651
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Les Réordinations. Řehoř I. například nepochyboval o platnosti svěcení, která udělují simonisté. Srov.
HUMBERT, Libri, I, c. 13, s. 56, který se snaží podle Řehoře I. odpovědět na otázku „utrum
symoniacus sit habendus aut dicendus hereticus“.
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6.2.4

Cyprián versus Augustin

Úkon, který koná kněz, se pod vlivem vnějších simonistických okolností,
stává vnější bezobsažnou formou. 652 Takto vysvěcený nedisponuje ani milostí
ani plným podílem v církvi. Kdo nemá milost, nemůže ji ani předávat dál. 653
Žádná milost, žádná svěcení – zní Humbertova teze redukovaná na to podstatné. Neplatná jsou také svěcení od heretiků, tedy osob, které přijímají postoj
církví prohlášený za špatný a ten, a to je podstatné, také dále obhajují. 654 Simonie je chápána jako nejhorší hereze a prodávající, přímluvce nebo upřednostňovaný je heretik, protože předstírá, že lze milost koupit. Příjemce se proviňuje
herezí, protože by chtěl získat milost koupí. Heretici nemohou být bráni jako
kněží a také jejich svěcení jsou podle Humbertovy teorie nutně neplatná. 655
Analogicky k Cypriánovi popírá Humbert zcela rozhodně platnost simonistických svěcení, protože Duch svatý se vzdaluje každému simonistickému přístupu a uniká každému prodejnému knězi.
Mezi autory protisimonistických traktátů existuje ještě druhý směr, který
se odvolává na Augustina a svěcení udělená simonisty chápe sice jako problematická, ale přesto platná. 656 Jedním z nejvýraznějších stoupenců této pozice
byl Petr Damian, který se zabýval především svěceními, která udělili zdarma
simonisté. 657 Podle Humbertovy teorie obdržel simonisticky vysvěcený něco,
652

HUMBERT, Libri, Praefatio, s. 3, ř. 94. S tím je spojena idea 'libertas spiritualis', se kterou Humbert ukazuje, že svoboda ducha implikuje rozhodnutí zůstat u simonistického kněze a nebo se ho vzdát.
HUMBERT, Libri, II, c. 9, s. 129, ř. 6nn. důvěřuje svobodě ducha a nabádá ho, aby dbal na svoji svobodu a připisuje mu, aby se nemohl stát objektem jednání simonisty.??? HOESCH, H. Kanonische
Quellen, s. 217n., odkazuje také na spis „De Simoniaca haeresi“, kde se také nachází tento lidský působící pojem svobody.
653
HUMBERT, Libri, I, c. 12, s. 54: „Nec enim qui honorem non habet, honorem dare potest. Et ubi nil
est in dante, nichil est quod possit quis, etiamsi omnimodis cupiat, accipere“.
654
HUMBERT, Libri, Praefatio, s. 75: „Hereticus autem est, qui a fide catholica dissentit... Manifestum
est simoniacos per cupididatem a fide aberasse vel potius apostasse et circa fidem naufragare“.
655
Epistola Widonis, s. 7, ř. 2nn.
656
Srov. GRATIAN, Decretum., I, c. 97, s. 394n.: „Sciendum uero est, quod sacramenta hereticorum
dicuntur irrita, vel etiam dampnanda, falsa et inania, non quantum ad se, cum sint sancta et uera etiam
ab heretico celebrata sed quia, cum illicite dantibus perfidis sint ad iudicium, illicite ab eis
accipientibus non conferunt spiritum sanctum“; také v Dekretu Burcharda z Wormsu je přijímána neplatnost jen ve vztahu k porušení kanonické posloupnosti.
657
PETR DAMIAN, Ep. č. 40, s. 384, pozn. 1, dal spisu název Liber gratissimus, „... quia de hiis est
compositus, qui gratis sunt a symoniacis ordinati“. Uznání bezplatných svěcení předpokládá víru
v objektivní účinnost svátosti (c. 26). Křest, který je proveden simonistou, není nutné opakovat. Totéž
platí i pro svěcení udělená simonistou zdarma. Druhé svěcení je stejně jako druhý křest nepřípustné.
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co je marné a prázdné (inanis) a pro výkon duchovního úřadu je nedůstojný
(indignus). 658 Pro ilustraci své teze uvádí jako doklad jedno místo z listu Řehoře I. Siagriovi z Autunu, kde stojí: „Kdokoliv tedy si přeje za tuto službu dostat
úhradu …a není kněz, ale přeje si, aby to bylo pouze vysloveno bez účinku”. 659
A dále Humbert dodává: “Nakonec po tom všem, čím je odsuzuje, tvrdí, že požehnání se změní v kletbu a vede to pouze k tomu, že z katolíků se stávají heretici, jejichž veškeré jednání, třebaže se jeví nějakým způsobem účinné, je Bohem
považováno za nicotné“. 660
Humbert dovozoval z marnosti (inanitas) zásadní neplatnost každého jednání, které může vykonávat biskup, který je na základě simonistických pochybení pouze „dictus episcopus“: „Tudíž… tím, že nesprávně usiluje o marnou
slávu, maje nízké postavení, tím spíš, že žádá hodnost, není jí hoden“. 661 Petr
Damian naopak, přestože odkazuje na stejné místo z listu Řehoře I. jako Humbert, přichází k jinému závěru: „A když budou namítat, že blahořečený papež
Řehoř o zatracení simonistů prohlásil: Požehnání pro něj, se změní v kletbu,
protože to vede k tomu, že se stane heretikem… Takový člověk je prokletý
a takový je heretikem, který přijme dobrou věc jako zlo. A to, co bylo přijaté, je
samo o sobě dobré, ale příjemce to učinil špatným…“. 662
Humbertovo stanovisko nebylo názorem většiny, 663 která se klonila ke
směru raženému Augustinem, přesto nebyl jeho pohled ojedinělý. Především
mniši z Vallombrosy obhajovali neplatnost také u svěcení udělených simonisty
Srov. k závislosti Damiana na Augustinovi: SEKEL, F. Geistige Grundlagen Petrus Damianis, Jena,
1933. Damian se odlišuje od Humberta také v pojetí, že simonie je shodná například se sektou Novatianů, jejichž svěcení byla považována za platná. Srov. ROBISON, E. Humbert, s. 104.
658
HUMBERT, Libri, I, c. 13, s. 58, ř. 65nn.
659
HUMBERT, Libri, I, c. 13, s. 57, ř. 62nn. Toto místo se nachází také in: ANSELM Z LUCCY, Coll.
Can., lib. VI, c. 69, s. 302, a in: BONIZO ZE SUTRI, Liber de Vita Christiana, E. Perels (ed.), Texte
zur Geschichte des römischen und kanonischen Rechts im Mittelalter, 1930, lib. III, c. 22, s. 78.
660
HUMBERT, Libri, I, c. 14, s. 65, ř. 33nn: „Tandem post multa, quibus eos reprobat, asserit
benedictionem illis in maledictionem converti at ad hoc solum promoveri, ut ex catholicis fiant
haeretici, quorum omnis actio etiamsi alicuius videtur momenti, aput Deum tamen reputatur nichil“.
661
HUMBERT, Libri, I, c. 13, s. 58, ř. 66n.: „Ex qua re ... dum improbe ad inanem gloriam locum
festinat humilitatis arrpore, eo ipso magis, quo honorem quaerit, indignus est“.Srov. také CAPITANI,
O. Episcopato, s. 344nn.
662
PETR DAMIAN, Ep. č. 40, s. 452: „At fortassis illud obicitur, quod beatus papa Gregorius
de symoniacorum dampnatione testatur dicens: Benedictio, inquit, illi in maledictionem convertitur,
quia ad hoc promovetur ut hereticus fiat ... Ille siquidem maledictus, ille hereticus, qui male quod
bonum erat, accepit. Quod acceptum est autem in se quidem bonum sed accipienti factum est malum...“,
s odkazem na Gregor I., Reg. IX, ep. 106; JL č. 1747.
663
DISCHNER, M. Humbert von Silva Candida, s. 97.
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zdarma. Jejich teze nemohla být Petrem Damianem akceptována. 664 Snažil se
vyvrátit Teuzovo tvrzení, že simonistické svěcení zabrání udělení platné svátosti. Florentského sporu o biskupa, který se rozhořel poté, co byl simonisticky
dosazen biskup Mezzabarba říšským dvorem, se účastnili také v této otázce
militantně smýšlející mniši, kteří se vzbouřili na synodě v Římě roku 1067,
protože si stáli za svou teorií a odmítli se podřídit Petru Damianovi. 665 Když
jeden z Vallombrozských Rudolf z Moscheta vysvětlil na dotaz po svěceních
udělených simonisty: „Ani jedno – říkám – není lepší nebo horší, ale pravím, že
to, co přináší, vědom si tak velké viny, není Tělo Páně“, 666 byl dokonce prohlášen za kacíře. Jenom Hildebrand obhajoval mnichy, protože měl za to, že usilují
o čistotu církve. 667 To bylo jedinkrát, co k této problematice Hildebrand zaujal
jednoznačné stanovisko.
O mínění předchůdců Řehoře VII. se mnoho nedochovalo. Alexandr II.
postupoval ve vztahu ke klerikům obviněným ze simonistických přečinů liberálně. Nařídil, že biskup sesazený kvůli simonii má získat zpět svůj úřad, jestliže jeho jediným přečinem bylo, že byl zvolen simonistou.668 Pro klérus
z Neapole však píše Alexandr II. také: „Duchovním v Neapoli. Jmenování do
církevních úřadů učiněná biskupem Eustaciem Orientanem ve vaší církvi nikoli
podle práva po znovu dosazení vašeho biskupa Lva prohlašujeme za neplatná
a neúčinná “. 669
Problémy při posouzení platnosti simonistických svěcení se projevují při
analýze korespondence Řehoře VII., protože se v ní nenachází žádné jedno664

PETR DAMIAN, Ep. č. 146, s. 539, se snaží polemizovat s Teuzem, který tvrdil: „Unde factum est,
sicut dicitur, ut mille circiter homines his nugis nenisque decepti, sine sacramento dominici corporis et
sanguinis ex hoc mundo recesserint. Opinantur enim per huius temporis sacerdotes, nullam in
sacramentis posse fieri veritatem“.
665
Vita anonyma s. Johannis Gualberti, MGH, SS, XXX, 2, s. 1106n. Srov. k tomu GOEZ, W. Reformpapsttum, který považuje spor na základě dikce a volby slov za autentický.
666
Vita anonyma s. Johannis Gualberti, MGH, SS, XXX, 2, s. 1107: „Neutrum dico esse melius vel
deterius, sed dico illud, quod tanti conscius reatus obtulit, non esse Corpus Domini“.
667
Vita anonyma s. Johannis Gualberti, MGH, SS, XXX, 2, s. 1107: „... Ildebrandus monachus et
archidiaconus ... aperte atque fortissime defendit monacho contra omnium opinionem“.
668
ALEXANDER II., Epistolae Pontificum Romanorum ineditae, S. Loewenfeld (ed.), Leipzig, 1885
(Nový tisk, Graz, 1959), s. 54n.
669
ALEXANDER II., Epistolae Pontificum Romanorum ineditae, S. Loewenfeld (ed.), Leipzig, 1885
(Nový tisk, Graz, 1959), s. 56n.: „Clero Neapolitano. Ordinationes, ab Eustacio Orientano episcopo
non legaliter in ecclesia vestra factas, post restitucionem Leonis episcopi vestri omnino irritas et
vacuas haberi decernimus“.
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V pojednávaném časovém rámci se objevují svěcení, která jsou označená jako
neplatná (irritae), prázdná (vacuae) a marná (inanes). 670 Rozhodující otázka
tedy zní, zda má být výrazem „irritus“ chápana jen neplatnost ve vnější oblasti,
tj. ve smyslu nelegální, nebo zda jím má být vyjádřena vnitřní bezcennost
a absolutní neplatnost svěcení provedeného zakázaným způsobem. Zdá se, že
skutečný význam se objevuje jen ze souvislosti, ve které je pojem používán. 671
Na základě výše zmíněné pojmové nejasnosti s ohledem na platnost či neplatnost simonistických svěcení objevují se ve výzkumu také různé závěry
s ohledem na možný Humbertův předobraz Řehoře VII. Tak např. Gilchrist
vystavěl svoji argumentaci na Řehořem používaném termínu „řečený“ (dictus),
kterým byl označen biskup, který se provinil simonií a dalšími prohřešky. 672
Ačkoli Gilchrist termín „dictus” postuluje jako znamení pro zproštění úřadu,
odkazuje současně na možnost pro takto označeného znovu dosáhnout onoho
úřadu. Svůj protimluv se snažil Gilchrist vyřešit zjištěním, že u Řehoře VII.
existoval rozdíl mezi legálním aspektem a faktickou situací. 673 Biskup označený jako „dictus“ tedy ještě neztratil možnost znovu se vrátit do úřadu. Nejprve
následovalo preventivní sesazení. Teprve pak, jestliže se prokázalo, že se jedná
o nepoučitelného nebo recidivujícího nositele úřadu, ztratil zcela svůj úřad. Řehoř VII. tedy, píše Gilchrist, následoval Humbertův příklad. 674 Konečně aplikoval Gilchrist svůj výsledek na vztah Řehoře VII. vůči Jindřichu IV., který byl
670

FUCHS, V. Der Ordinationstitel von seiner Entstehung bis auf Innozenz III. Eine Untersuchung zur
kirchlichen Rechtsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Ansichten Rudolphs Sohms, Kanonische Studien und Texte, sv. 4, Bonn, 1930, s. 127.
671
Srov. PETR DAMIAN, Ep. č. 40, s. 450: „... discernamus, si possumus, cur baptismus per eum (sc.
symoniacum) traditus valeat, cur consecratio in irritum cedat ac, sicut dicitur, veri sacramenti vires
amittat“?
672
Srov. např. Reg. Greg. I, 31, s. 51; IV, 15, s. 319; V, 8, s. 359; VIII, 12, s. 531; V, 14 a, s. 369:
„Tedaldum dictum archiepiscopum Mediolanensem et Ravennatem Guibertum inaudita heresi et
superbia adversus hanc sanctam ecclesiam se extollentes ab episcopali omnino suspendimus et
sacerdotali officio et olim iam factum anathema super ipsos innovamus“. Tito biskupové jsou suspendováni.
GILCHRIST, J. Simoniaca heresis, s. 35, dochází k závěru, že u Řehoře VII. 'dictus' neznamená ztrátu
všech zákonných práv. Před tímto závěrem však Gilchrist zjistil, že výraz 'dictus' obsahuje kanonický
význam, když označuje definitivně nezvratné odebrání úřadu.
673
Srov. k tomu: CAPITANI, O. Episcopato, s. 344, pozn. 68. 2: „C'è una certa contradizione nella
affermazione del Gilchrist, allorché egli sostiene che dictus non implica la perdita di tutti i diritti legali
e poi afferma ch per Gregorio VII esiste una netta distinzione tra aspetto legale e situazione de facto“.
674
GILCHRIST, J. Simoniaca heresis, s. 227 a 219, 222n.
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Řehořem VII. nejprve podmínečně, ale pak roku 1080 definitivně sesazen. Ke
zcela diametrálně odlišnému závěru, totiž k přesvědčení o Humbertově funkci
předobrazu pro papeže, došel Anton Michel. 675
Pojmová nezřetelnost výrazu „irritus“ v církevním sektoru se zrcadlí opět
ve světské oblasti. Tento ne příliš často užívaný pojem se nachází v jednom
diplomu Jindřicha II. z roku 1009: „Jestliže však někdo z opatů bude nadále
jednat proti této naší autoritě a nařízení, jeho písemnosti a dosazení do úřadu,
které provedl, budou neplatná a bez účinku a opat bude zbaven vlastní hodnosti
a úřadu a ti, kteří dosazení do úřadu nebo nějakou listinu přijali, ať mají na
paměti, že uhradí 100 liber kvalitního zlata, polovinu naší pokladně a polovinu
opatství, protože se pokoušeli způsobit škodu a újmu. Jestliže však někdo
z opatů bude nadále jednat proti této naší autoritě a nařízení, jeho písemnosti
a dosazení do úřadu, které provedl, budou neplatná a bez účinku a opat bude
zbaven vlastní hodnosti a úřadu a ti, kteří byli dosazeni do úřadu nebo nějakou
listinu přijali, ať mají na paměti, že uhradí 100 liber kvalitního zlata, polovinu
naší pokladně a polovinu opatství, protože se pokoušeli způsobit škodu
a újmu“. 676 S výrazy prázdná (vacua) a bez síly (sine robore) nachází teprve
pojem „irritus“ konečný význam a označuje vnější stejně jako vnitřní neplatnost. Tím však získáme pouze objasnění přibližného chápání pojmu v této době. Otázka platnosti svěcení za Řehoře VII. tak nemůže být zodpovězena uspokojujícím způsobem. Zde by měla ukázat analýza jeho dopisů, jaké zásahy prováděl Řehoř VII. proti provinilým držitelům úřadu. Víme, že jednomu
„pseudoepiscopo Lanberto“, který byl donucen vykonat pokání, bylo zakázáno
slavit liturgii ve své provincii (divinum oficium intra vestras provincias). 677
Nebyl-li by poslušný papeže, byl by exkomunikován a uvalen do klatby
a stejný trest by postihl i všechny jeho stoupence. Také biskup Hermann
675

MICHEL, A. Antisimonistische Reordination, s. 83. Srov. NITSCHKE, A. Die Wirksamkeit Gottes
in der Welt Gregors VII. Eine Untersuchung über die religiösen Äußerungen und politischen Handlungen des Papstes, in: StudGreg, V, 1956, s. 135.
676
MGH, D H II, 85, s. 108: „Si quis vero abbas contra hanc nostram auctoritatem et preceptionem
deinceps facere presumpserit, scripta et investitura que fecerit irrita et vacua et sine robore
permaneant, at abbas proprio honore et dignitate privetur, et illi, qui investituram aut aliquod scriptum
suscipere presumpserint, sciant se composituros auri optimi libras centum, medietatem camere nostre
et medietateum abbatie, cum dampnum et dominutionem inferre temptaverint“.
677
Reg. Greg., IX, 35, s. 623-627.
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z Bamberku sesazený kvůli simonii byl pro Řehoře VII. „pseudoepiscopus“.
Tento obrat je doložitelný také u Petra Damiana a Humberta a také z dekretu
Lva I. „Nulla ratio sinit“, dle kterého platí svěcení udělené „pseudobiskupem“,
jen když dal souhlas příslušný místní biskup. 678 Aplikováno na simonisty by to
znamenalo, že jejich platnost je vázána na určité předpoklady. Řehoř VII. vrátil
kléru v Le Puy zpět biskupa „Stephanus electus“, omezil však jeho pravomoci
natolik, 679 že obdržel jen administrativní záležitosti (regimen totius episcopatus), ale nesměl udílet žádné svátosti a tak nesměl vykonávat episcopale, popřípadě pontificale officium. Papežem později exkomunikovaný Štěpán z Le Puy,
měl být opuštěn kanovníky, protože: „... tak jako Stephanus Aniciensis, ničitel
církve a simonista, který pohrdal duchovním stavem, co nám učinil nad tělem
svatého Petra ve věci osvobození této církve, nepřestává ji tyransky sužovat
a utlačovat“. 680
Omezení vykonávání úřadu bylo provedeno také u Dionisia z Piacenzy,
který směl udělovat svátost biřmování dětí: „Dionisiovi z Piacenzy a ostatním
biskupům lombardským, kteří za námi přišli, jsme z nouze z biskupských služeb
dovolili pouze konfirmaci dětí; ale tyto věci jsme drželi pevně v rukou tak, aby
napravení neztratili naději na milost a sveřepí na trest“. 681
Werner ze Štrasburku, vyzvaný k nápravě kvůli simonistickým prohřeškům už papežem Alexandrem II. byl suspendován na synodě roku 1073 a snažil
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Dekrety Lva I., in: LEV I. VELIKÝ, Opera Omnia, I, PL, 54, s. 1203, č. 1420, tento text použil Petr
Damian jako doklad platnosti svěcení. Srov. Lib. grat. c. 24, s. 52, ř. 29nn.: „Pseudobiskup“ nebyl sice
zvolen podle tří kritérií Lva I., ale přesto může světit jiné, aniž by sám patřil mezi biskupy. HUMBERT, Libri, I, c. 2, s. 11, ř. 38, poukazuje na to, že Lev I. nemluví o simonistech nebo hereticích, ale
o katolících. Kdo se jako katolík stane biskupem bez oněch tří elementů, je označován jako
'pseudoepiscopus'. Protože byli tito konsekrováni „špatným“ způsobem, nesmí sami ordinovat žádné
kleriky.
679
Reg. Greg. I, 80, s. 114. Srov. BENSON, R. The Bishop-Elect. A study in Medieval Ecclesiastical
Office, Princeton, 1968, s. 219.
680
Reg. Greg., IV, 18, s. 324: „... qualiter Stephanus Aniciensis ecclesiae invastor et symoniacus
despecto sacramento, quod nobis super corpus sancti Petri de liberatione eiusdem ecclesiae fecerat,
eam occupare et tyrannica oppressione affligere non cessat“.
681
Reg. Greg. I, 77, s. 110. „Dionisio vero Placentino et aliis episcopis Langobardiae, qui ad nos
venerant, nihil de episcopali officio nisi confirmare pueros pro necessitate concessimus; sed totius
negotii frena ita retinemus in manu, ut aut correctis de venia aut pertinacibus non sit desperandum
de paena“. Srov. k jeho sesazení, Reg. Greg. II, 54, s. 199: „... Dionisium condam dictum episcopum
absque ulla unquam spe reconciliationis ab omni episcopali honore deposuimus ... Et quicumque sibi
fidelitatem iureverunt ... ab omni vinculo sacramenti absolvimus...“.
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se dosáhnout papežovy shovívavosti, kterou mu také Řehoř VII. dopřál, přitom
mu však zabránil v plné restituci. 682
V jednom dopisu Rudolfu Švábskému stanovil Řehoř VII. ve vztahu
k simonii: „... církevními zákony je zakázáno, aby cestou simonické hereze,
tj. prostřednictvím peněz, byli povýšeni do jakéhokoliv stupně nebo služby svatého úřadu a aby neměli ve svaté církvi žádné služební místo ...“. 683
'Dictus episcopus' Herman z Bamberku byl sesazen kvůli získání úřadu
simonisticky, následně zbaven episcopale officium a protože zmátl církev, byl
zbaven také sacerdotale officium. Tento osud potkal také biskupa z Noyon,
Radboda, který se zmocnil církevního statku a prodal ho klerikovi. Pro případnou neústupnost ho Řehoř VII. upozornil na to, že až do vynesení soudního
rozsudku: „... tandiu episcopali privetur officio“. 684 Po bezvýsledném předvolání byl biskup Rainerius z Orleans exkomunikován a sesazen, protože si uzurpoval episcopale officium. Dictus episcopus dostal zákaz slavení eucharistie.
k tomu papež píše: „A dán do církevní klatby, dokonce vyloučen z příjímání těla
a krve Páně, nebál se zastávat biskupský úřad“. 685
Ukazuje se tedy, že papež Řehoř VII. neodnímal úřad pouze v případě simonie, ale také za vážnou neposlušnost vůči Svatému stolci. Tak bylo například
zakázáno Isembertovi z Poitiers vykonávat kněžskou službu (sacerdotale
officium)

pro

neposlušnost,

navíc

mu

bylo

zapovězeno

přistupovat

k přijímání. 686 Jestliže nepřijde do Říma, stanovuje se, že je: „...zbaven veškeré
biskupské a kněžské služby a ať je vyloučen i z účasti na svatém přijímání“. 687
682

Reg. Greg. I, 77, s. 110: „Cui quamquam episcopalis officii redintegrationem ad vota sua non
concessimus...“.
683
Reg. Greg. II, 45, s. 183: „... in sacris canonibus prohibitum est, ut hi, qui per symoniacam heresim,
hoc est interventu pretii, ad aliquem sacrorum ordinum gradum vel officium promoti sunt, nullum in
sancta ecclesia ulterius ministrandi locum habeant ...“.
684
Reg. Greg. II, 58, s. 212. Biskup však zůstal v úřadě, jak dokládá Reg. Greg. IX, 35, s. 622.
685
Reg. Greg. V, 8, s. 359, biskupovi v Sens. V tomto případě se také ukazují hranice papežových
možností. Přestože byl Rainerius definitivně sesazen, trvalo ještě celých 20. let, než se jeho nástupce
prosadil.
686
Reg. Greg. II, 2, s. 126: „Quodsi aliqua nisi forte necessaria et inevitabili occasione te subtraxeris,
ab omni etiam sacerdotali officio te privatum et sacrae communionis participatione sequestratum esse
noveris. Eos vero, per quos tantum facinus effecisti, tam laicos quam clericos a corpore et sanguine
Domini et omni divino officio, usque dum tu ad satisfactionem venias, apostolica auctoritate repellimus
et tibi sub periculo ordinis tui, ut omnibus hoc sine mora notifices, precipiendo mandamus.“
687
Reg. Greg. II, 4, s. 129, srov. Reg. Greg. II, 24, s. 156: „... absque spe futurae reconciliationis
deponendum. Quod si observare noluerit, apostolica vobis auctoritate procipimus, ut nullus vestrum
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Pojem episcopale officium indikuje v Řehořově užívání výkon určitého
svátostného úřadu. 688 Smíření postiženého s papežským stolcem neznamenalo
automatickou restituci, jak ukazuje znovudosazení Štěpána z Le Puy, kterému
byla omezena potestas iurisdictionis. Také Wernerovi ze Štrasburku odebral
papež biskupské officium.
Otázka, zda Řehoř VII. vnímal simonistická svěcení jako irritae, ale přesto platná, nebo ve smyslu vnitřní neplatnosti, nelze na základě provedené analýzy výrazu officia zodpovědět, protože toto dělení bylo používáno
i u neposlušných a kořistnických biskupů. 689 Za zamyšlení stojí také například,
zda Řehořem VII. pohanění inimici Christi byli s to udílet platné svátosti: „Neboť mnozí z těch, kteří se nazývají biskupy, nejenom, že nebrání spravedlnost,
ale také, aby nevyčnívali, všemožně se ji snaží skrýt. Ale takoví lidé nejsou biskupové, nýbrž měli by být považováni za nepřátele Krista“. 690 Bez naděje na
znovudosazení byli zbaveni úřadu ti, kteří získali svůj úřad simonií nebo úplatkem. 691 Zdá se, že závěr synody v Geroně, jejíž jednání vedl od března do
června 1078 692 papežský legát Amatus z Oleron, poskytuje dlouho postrádanou
jednoznačnost. 693 Byla zde totiž vyhlášena neplatnost simonistických svěcení
a potřeba nového svěcení. Toto rozhodnutí nebylo zrušeno ani Řehořem VII.,

sibi obaediat neque eum pro episcopo habeat“. Srov. Reg. Greg. II, 28, s. 161, kde se jedná
o Liemarovi z Brem: „... ab omni episcopali officio predicta auctoritate donec ad nos venias, te
suspendimus“. Na postní synodě roku 1075 vyhlásil Řehoř VII. proti Liemarovi následující postih:
„(eum) ... pro inobedientia superbiae suae ab episcopali officio suspendit et a corpore et sanguine
Domini interdixit.“
688
Srov. CAPITANI, O. Episcopato, s. 351.
689
Srov. Alexander II., Ep. a. 1066/67, in: LOWENFELD, S. Epistolae ineditae, s. 58: „Landulfus ...
episcopus, quod simoniace et per ambicionem ad episcopatum accesserat, accusatus atque confessus
ab episcopali regimine et officio est absque spe restitutionis eiectus“.
690
Reg. Greg. IV, 11, s. 311: „Plurimi enim eorum qui vocantur episcopi, non solum iustitiam non
defendunt, sed etiam, ne clarescat, multis modis occultare nituntur. Tales vero non episcopos, sed
Christi habento inimicos“.Srov. Reg. Greg. I, 18, s. 18, kde simonistu Gottfrieda počítá mezi stoupenci
Antikrista.
691
Reg. Greg. II, 62, s. 217: „... qui vero symoniacae, videlicet per interventum pecuniae, sunt promoti,
ut absque ulla spe recuperationis deponantur...“.
692
k dataci srov. TULLA, F. M. „Gérona“, in: Dictionnaire d'histoire et de géogrephie ecclésiastiques,
20, Paris, 1983, s. 1027.
693
MANSI, Coll. conc. 20, 519n.: „Si qui etiam clerici pecuniam praebendo, vel a simoniaco sunt
ordinati, eodem modo a catholico ordinentur episcopo. Non enim in his fit reiteratio, sed ipsa
consecratio, quoniam nihil praesserat, quod ratum haberi queat“. SCHEBLER, A. Die Reordination in
der alt-katholischen Kirche unter besonderer Berücksichtigung der Anschauungen Rudolph Sohms,
Kanonistische Studien und Texte, sv. 10, Bonn, 1936, s. 241, pozn. 16, se domnívá, že neplatnost byla
odůvodněna na základě dekretu Lva I. ('potest rata haberi')
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jak to částečně učinil s legátem Hugem. 694 Závěr byl vytvořen krátce před podzimní synodou roku 1078 a mohl ovlivnit její výroky o simonistických svěceních: 695 „Dosazování do úřadů, které se děje za úplatu nebo úhradu či službu
vykonanou někomu za tím účelem nebo které nebyly učiněny společným rozhodnutím kléru a lidu podle kanonického práva a těmi, na něž se vztahuje biskupské svěcení, nejsou schváleny, prohlašujeme za neplatné, protože ti, kteří
jsou takto uvedeni do úřadu, nevcházejí dveřmi, tj. skrze Krista, nýbrž, jak dosvědčuje sama Pravda, jsou zloději a loupežníci.“ 696
Přesto není zodpovězena otázka imanentní platnosti svátosti. Také pro
současníky znamenala problematika neplatných svěcení vážné problémy, protože se cítili být způsobilí korigovat dekret. 697 V červnu 1079 odpověděl papež
na dotaz Rainalda z Como: „... něco o těch, kteří jsou nevědomky a bezúplatně
dosazeni do úřadu simonisty“, takto: Řehoř rozhodl: „…prohlašujeme, že ti,
kteří byli povýšeni do nějaké hodnosti před obdobím papeže Mikuláše bez prodejnosti, a jestli jejich život se prokáže bezúhonným, jsou potvrzeni položením
ruky a mohou zůstat a sloužit ve svých úřadech“. 698
Zákaz podzimní synody není zmíněn. Pro restituci byly vytvořeny následující podmínky: Ustanovení dopisu platí pouze pro kandidáty, kteří byli vysvěceni zdarma a nezávisle na simonistech před pontifikátem Mikuláše II. Navíc musí dotyčný prokázat svoji bezúhonnost (morální aspekt tedy hraje velkou
roli), přitom je povinné vkládání rukou. Z toho lze tedy vyvodit závěr, že nové
694

Tak byl arcibiskup Ralf, zbavený funkce na koncilu v Poitiers za to, že udržoval kontakty
s exkomunikovanými, Řehořem VII. zbaven exkomunikace a znovu dosazen do 'officio episcopale et
sacerdotale', protože „... non legati accusatione ab officio suspensum fuisse...“
695
Přesné souvislosti synody v Geroně, která se konala jen několik měsíců před lateránskou synodou
v listopadu 1078, se svěceními, která byla původně v textu podzimní synody označena jako
'ordinationes falsae', musí být objasněny novou analýzou manuskriptů synody v Geroně, jak to navrhuje
SOMMERVILLE, R. The Council of Pope Gregory VII, in: StudGreg, XIII, 1988, s. 49.
696
Reg. Greg. VI, 5b, c. 5, s. 403: „Ordinationes, quae interveniente pretio vel precibus vel obsequio
alicui personae ea intentione impenso vel quae non communi consensu cleri et populi secundum
canonicas sanctiones fiunt et ab his, ad quos consecratio pertinet, non comprobantur, irritas esse
diiudicamus, quoniam, qui taliter ordinantur, non per ostium id est per Christum intrant, sed, ut ipsa
Veritas testatur, fures sunt et latrones.“
697
Srov. CASPAR, E. Reg. Greg., s. 404.
698
Reg. Greg. VI, 39, s. 457: „... quid de his, qui a symoniacis nescienter et sine pretio ordinati sunt“,
takto: Řehoř rozhodl: „...volumus eos, qui ante tempus Nicolay papae sine venalitate a symoniacis ad
aliquem gradum promoti sunt, si tamen vita eorum inreprehensibilis esse probatur, per manus
impositionem confirmatos in suis ordinibus permanere et ministrare posse“. Srov. c. 6 lateránské synody z roku 1059. k Amatovi z Oleronu srov. také BORINO, G. B. Osservazione, s. 413, který vidí svědectví Amata jako vzor pro Reg. Greg. VI, c. 5, s. 403.
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vkládání rukou je chápáno jako první, které získává platnost svěcení. Při hodnocení tohoto tematického celku hraje důležitou roli právě aspekt reordinace,
protože má pro nás vypovídací hodnotu ve vztahu k neplatným svěcením.
O reordinaci během pontifikátu Řehoře VII. máme k dispozici svědectví Amata
z Oleronu. 699

6.3 HUMBERTŮV VLIV NA POJETÍ PAPEŽSKÉHO PRIMÁTU
Budeme si klást otázku po legitimitě a formování nároku na primát římské
církve. Na základě jednotlivých církevně teoretických aspektů reformního papežství budeme sledovat stopy Humbertova konceptu v následujících obdobích,
zejména za pontifikátu Řehoře VII.

6.3.1

Základ římského primátu

Právě ve zkoumaném období byl primát římské církve zdůrazněn
s ojedinělou rigiditou a ve všech důsledcích reprezentován navenek. Základnu
a současně výchozí bod ideje římského primátu 700 tvoří biblické verše vztahují-

699

Humbert podává zprávu o mnoha reordinacích. Srov. Ep. ad Euseb., s. 614. Eusebius, který stál
blízko Berengarovi z Tours, oznámil biskupovi Gervasiovi z Le Mans, že Lev IX. reordinoval biskupy.
Toto svědectví Humbert odmítá, přičemž zdůrazňuje, že svěcení vztahující se k simonistovi nejsou
reordinací, ale prvním platným svěcením. Tím je však nepřímo řečeno, že Lev IX. musel reordinace
provádět tradičním způsobem. Srov. BLUMENTHAL, U. R. Investiturstreit, s. 86.
Také PETR DAMIAN zaujímá ve svém Lib. grat., Ep. č. 40, s. 495, postoj k reordinacím, ke kterým už
došlo: „Sed ut omnia illis constet provenire confusa, hoc etiam adversus canones agunt, quia cunctos
simul gradus in reconsecratione suscipiunt“. Na římské synodě roku 1049 Lev IX. opakuje závěry
svého předchůdce Klementa II. z roku 1047. Každému, kdo by se nechal vysvětit simonistou, bude
uloženo čtyřicetidenní pokání, srov. MANSI, Coll. conc. 19, s. 625n. Papež Lev IX. jmenoval několik
simonisty vysvěcených biskupů. Srov. PETR DAMIAN, Ep. č. 65, s. 237: „Id etiam nos non praeterit,
quod nostrae memoriae nonus Leo papa plerosque simoniacos, et male promotos tamquam noviter
ordinavit“. Touto formulací nemíní Damian nic jiného než to, že Lev IX. vykonával reordinace.
700
k této problematice srov. ULLMANN, W. Gelasius I. 492-496. Das Papsttum an der Wende der
Spätantike zum Mittelalter, Päpste und Papsttum, sv. 18, Stuttgart, 1981.
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cí se ke sv. Petru. 701 Petr byl Bohem vyvolený a obdařený mocí „spojovat
a rozvazovat“ a tato moc (potestas), kterou získal princeps apostolorum je předávána jeho nástupcům. 702 Na římské synodě roku 382 za papeže Damasa I.
bylo zmíněné místo z Matoušova evangelia doslovně citováno, čímž se stalo
úhelným kamenem římského primátu. Synodální výnos zajistil římské církvi
její výsadní postavení jako prvnímu Stolci Petrovu, čímž se odlišovala od Konstantinopole, která se nemohla prokázat žádnou srovnatelnou apoštolskou tradicí. 703 Zásadní význam měl pontifikát Lva I., v jehož průběhu získaly texty o
sv. Petru právní charakter. Formováním římského primátu v průběhu staletí se
tento nárok stává organickou součástí apoštolské tradice. 704 Příznačné pro zdůraznění výsadního postavení Říma bylo konečně vedle využití příslušných biblických citací a sbírek dekretů také využité pseudoisidorské předlohy stejně
jako Constitutum Constantini, což je text, který Humbert ze Silvy Candidy vytáhl ze stínu minulosti a dopomohl mu k novému použití ve své době.
Hlavním úkolem jak Humberta, tak také Petra Damiana bylo, aby
v konfliktní situacích, jako např. v Konstantinopoli nebo v Miláně, prosadili
platnost papežského primátu v praxi. Proto nám mohou jejich spisy posloužit
jako učebnice argumentační strategie. 705 Humbert i Petr Damian odůvodňují
papežský primát shodně v první řadě na základě petrovských textů o předání
moci. 706 Damian používá k odůvodnění římského primátu privilegium Romane

701

Mt 16, 18-19: „Et ego dico tibi: tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam et
portae inferni non praevalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni caelorum et quodcumque
ligaveris super terram erit ligatum et in caelis, et quodcumque solveris super terram erit solutum in
caelis“
702
Při vývoji papežského primátu a jeho zaměření na sv. Petra byl v konečném důsledku zanedbán
plurální aspekt z Matoušova evangelia, kde stojí (Mt 16, 18-19): „Amen, dico vobis, quaecumque
alligaveritis super terram erunt ligata et in caelo, et quaecumque solveritis super terram erunt soluta et
in caelo“. Toto by mohlo být vztaženo i na ostatní apoštoly, tím by se však odstranilo (krátilo, vyvažovalo) výjimečné postavení Petra a jeho nástupců.
703
MANSI, Coll. conc., 3, s. 640: Concilium Romanum IV sub Damaso: „... sancta tamen Romana
ecclesia nonnullis synodicis constitutis celeris ecclesiis praelata est: sed et evangelica voce domini
salvatoris nostri probatum obtinuit: Tu es Petrus...“. Dvojí apostolicita, martyrium Petra a Pavla
v Římě (Decret. Gelasianum, MANSI, Coll. conc., 3, s. 64nn.), stejně tak Řím jako 'sedes apostolica',
byly základem nároku římské církve na primát. Srov. SCHATZ, K. Der päpstliche Primat, seine Geschichte von den Ursprüngen bis zur Gegenwart, Würzburg, 1990, s. 20nn.
704
Srov. Ko 1, 18. 24; Ef 4, 15.
705
DISCHNER, M. Humbert von Silva Candida, s. 156.
706
1. Ep. ad Cerul., s. 71 b, ř. 4-11: „Quod quamvis omnibus ecclesiis Christi, quae unam catholicam in
toto mundo efficiunt, a pricipe apostolorum Petro sit vere dictum, nulli tamen verius aptatur quam illi,
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Ecclesiae, 707 které zase bylo vytvořeno na základě privilegia Petri. 708 Damian
nerozlišuje mezi Petrem, papežem a Ecclesia Romana, jak ukazuje dopis Mikulášovi II. 709

6.3.2

Funkce Konstantinovy donace pro kuriální po-

litiku
Humbert

zdůrazňuje

a odůvodňuje

přednostní

postavení

Říma

v duchovním i světském ohledu v listu Kerullariovi na základě Petrovy autority, která však jen podporuje církevní primát postavený na Constitutum
Constantini. Podle tohoto dokumentu dostal papež Silvestr I. jako summus
pontifex et universalis urbis Romae papa pro sebe a své nástupce od císaře
Konstantina Laterán a imperiální insignie: „... vyhlašujeme, že lateránský palác
naší moci je nadřazený všem a převyšuje všechny paláce na celém světě: kromě
toho zdobí naši hlavu koruna a phrygium… a dokonce purpurové roucho“. 710
Současně je však fixován také nárok na nadvládu nad světskými teritorii: „A
abyste neměli žádných pochyb o jeho pozemské nadvládě… pojednám krátce
o privilegiu téhož Konstantina… postoupíme ke střední části“. 711 Z textu nelze
s jistotou určit, zda tato světská moc římského biskupa podle Humberta pochází
od Boha a Konstantinem Velikým byla papeži Silvestrovi I. zprostředková-

cui proprie praesidet ipse, qui coelestis regni meruit gubernacula obtinere, Domino Jesu Christo sibi
dicente: „Tibi dabo claves rigni coelorum“ (Mt, 16); srov. 1. Ep. ad Cerul., s. 68 b, ř. 30-33.
707
Srov. Ep. č. 65, s. 228n.
708
Ep. č. 159, s. 99. Srov. také Sermo 31, PL, 144, s. 671.
709
PETR DAMIAN, Ep. č. 57, s. 165: „Et quia apostolica sedes, vos Romana estis aecclesia...“ Srov.
BURCHARD, Decretum, III, 220, který přejímá tuto interpretaci odkazující na Gelasia.
710
1. Ep. ad Cerul., s. 73 a, ř. 20-30. Damian používá Konstantinovu donaci asi o pět let později : Ep. č.
89, s. 546: „... lege Constantini imperatoris edictum, ubi sedis apostolicae constituit super omnes in
orbe terrarum aecclesias principatum“ a dále „Nam et ipsis regis haec verba sunt... quoniam, ubi
principatus sacerdotum et chrisianae religionis caput ab imperatore caelisti constitutum est, iustum
non est, ut illic imperator terrenus habeat potestatem“. Text 'Constitutum Constantini' je v: FUHRMANN, H. Constitutum Constantini, MGH, Fontes iuris Germanici antiqui un us. schol. 10, Hannover,
1968. Phrygium je bílá čapka, kterou používal papež k mimoliturgickým úkonům. Později se z ní vyvinula tiára.
711
1. Ep. ad Cerul., s. 72 a, ř. 25nn.: „Sed ne forte adhuc de terrene ipsius dominatione aliquis vobis
dubietatis supersit scrupulus ... pauca ex privilegio eiusdem Constantini ... ad medium proferemus“.
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na, 712 nebo zda se tato světská nadvláda vztahuje k udělení Konstantinem. Pro
druhou variantu mluví konstatování na konci listu: „Vždyť vaši slávu máme za
naši: proč usilujete o zrušení naší duchovní a světské pravomoci?“ 713 Znovu je
to zdůrazněno v dopisu pro Leona z Ochridu: „A tak jak je naše pozemská vláda, tak jsme stanovili ctít jeho svatosvatou Církev římskou...“. 714
Tyto doklady z pramenů ukázaly Humbertův postoj k obhajobě přednostního postavení Říma, ale stále ještě ne dostatečně, protože zdůrazňoval primát
římské církve ve vztahu k ostatním patriarchátům dodatečně změněným pořadím patriarchátů – výjimku, která se týkala zejména Konstantinopole. 715 Demonstrativně uvádí závislost patriarchy v Konstantinopoli, který se odvolává na
uznání Římem a ne na apoštolskou tradici. 716
Na konci excerptu z Konstantinovy donace požaduje Humbert důrazně
pozornost a poslušnost vůči těmto privilegiím. Kněží musí být poslušní římského biskupa jako své hlavy stejně jako úředníci císaři. 717
Na příkladu použití Konstantinovy donace lze sledovat Humbertův význam u papežské kurie v době Řehoře VII. Odhlédneme-li od věty VIII.
v textu Dictatus papae, kde si papež pojišťuje zvyk císařských insignií, 718 spočívá například věrnost, kterou nechal Řehoř VII. odpřísáhnout protikrále Hermana ze Salmu, na Konstantinově donaci. Zde byly vloženy teritoriální nároky
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1. Ep. ad Cerul., s. 71 b, ř. 28n,: „Et tamen imperialis celsitudo hoc totum quod potuit effecit,
quando tota devotione quidquid a Domino acceperat, eidem in ministris suis reddidit, ut enim
venerabilis Paulus docet: Non est potestas, nisi a Deo“.
713
1. Ep. ad Cerul., s. 84 a, ř. 35nn.: „Ecce nos vestram gloriam ducimus nostram : cur vos annullare
nitimini nobis divinitus et humanitus concessam?“
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1. Ep. ad Cerul., s. 72 b, ř. 22nn.: „Et sicut nostra est terrena imperialis potentia, ita ejus
sacrosanctam Romanam ecclesiam decrevimus veneranter honorare...“.
715
1. Ep. ad Cerul., s. 72 b, ř. 30-33.
716
1. Ep. ad Cerul., s. 80 a, ř. 36nn.: „Nam cum nullo divino vel humano privilegio honorabilior seu
clarior aliis ecclesiis Constantinopolitana existat ecclesia, et Antiochena atque Alexandrina, ob
reverentiam principis apostolorum inter alias retenent dignitatis jura; tamen pia mater, Romana
scilicet ecclesia, nolens dilectam filiam dote honorificentiae (!) ex toto carere, per beatos
praedecessores nostros in aliquot synodis curavit decernere, ut salva principalium et apostolicarum
sedium antiqua dignitate Constantinopolitanus antistes honoraretur sicut regiae civitatis episcopus,
quamvis Iustinianus religiosus Augustus legibus humanis voluisset astruere, ut post papam Romanum
sedeat Constantinopolitanae praesul ecclesiae“.
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1. Ep. ad Cerul., s. 70b, ř. 31-36: „...inviolabiliter et inconcusse sibi conservato illo privilegio, quod
idem princeps quarto baptismatis sui die devotus contulit pontifici Romano, scilicet ut in toto orbe
sacerdotes ita hunc caput habeant, sicut omnes judices regem“. Srov. Reg. Greg., III, 4, s. 249n., kde je
srovnána funkce biskupa podobně jako vojáka světského krále. k imperiálnímu aspektu papeže srov.
Reg. Greg., II, 52a, s. 204.
718
Reg. Greg. II, 55a, s. 204, VIII: „Quod solus possit uti imperialibus insigniis“.
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analogicky využití v listu pro Leona z Ochridu. 719 V privilegiu pro opatství
Svatého kříže v Quimperlé z března 1078 zahrnuje papež Bretagne podle Konstantinovy donace do oblasti západní provincie. 720 Odůvodnění svrchované
moci papeže nad Korsikou je také postaveno na

Konstantinově donaci

(Constitutum Constantini). 721
Přesto se nejen na papíře, ale také v každodenní politice kurie zdá, že
Konstantinova donace hrála důležitou roli, jako při obvěnění Normanů v roce
1059. Zničující porážka papežského vojska u Civitate a marně očekávaná pomoc od krále ukázala nutnost aliance s Normany. Vedle možnosti zapojení jejich expanzivních tendencí do spojenectví s papežem v nich bylo možné vnímat
moc, která mohla plně ochraňovat teritoriální integritu zejména v době, kdy
Jindřich IV. ještě nedosáhl plnoletosti a nemohl plnit ochrannou funkci. Do
pomoci z říše vkládala papežská kurie malé naděje. 722 Ukazuje se také, že
Normané mohli papeže lépe chránit před zmatky a intrikami římských šlechtických rodů než říšský dvůr.
Normané, z jejichž strany měla vzejít iniciativa pro uzavření spojenectví,
chápali udělení pozemků papežem v léno jako legitimizaci dobytého území. Po
prvních kontaktech za papeže Mikuláše II. a vyjednávání, které vedl Hildebrand a Desiderius z Monte Cassina, obdrželi na synodě v Melfi roku 1059
Richard z Aversa Capuu a Robert Guiscard Kalábrii, Apulii a Sicílii. Zavázali
se k rozsáhlé ochraně a pomoci a zaručili se za svobodu papežské volby. Podmínka věrnosti ve formuli přísahy ve prospěch církve dodatečně zajistila papežství. 723 Práva císaře zůstala nejasná. Přes uzavřenou dohodu pokračovali
Normané v záboru dalších území. Papež se snažil sjednat nápravu, ale nakonec
se odhodlal, když viděl, že se jeho snahy míjí účinkem, použít prostředků ex719

Reg. Greg. IX, 3, s. 576, Budoucí král stvrdil: „... de terris vel censu, quae Constantinus imperator
vel Carolus sancto Petro dederunt, et de omnibus ecclesiis vel prediis, quae apostolicae sedi ab
aliquibus viris vel mulieribus aliquo tempore sunt oblata vel concessa et in mea sunt vel fuerint
potestate, ita conveniam cum papa, ut periculum sacrilegii ... non incurram“.
720
PL, 148, s. 684.
721
Reg. Greg. V, 4, s. 351.
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OTLOH ZE SV. EMMERAMA, Liber Visionum, c. 15, MGH, Quellen zur Geistesgeschichte,
sv. 13, s. 88: „Nam in isto parvulo rege nostro per multa tempora, pro dolor, nil regiminis habere
possumus“.
723
It. Pont. VIII, 12: Regnum Normannorum, č. 15. Doloženo také in: DEUSDEDIT, Libellus contra
invasores, III, 285, s. 393n. Přísaha Richarda z Capui se nedochovala.
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komunikace. V této bule papež současně objasňuje oblasti, které jsou součástí
území svatého Petra (terra sancti Petri). To by mohlo znamenat, že také
v politice vůči Normanům využívá Konstantinovu donaci.
Z uvedeného tedy vyplývá, že papežství legitimizuje svoji pozemskou
moc na základě Konstantinovy donace a odtud také oprávnění předat území,
která dostalo od Konstantina, do správy Normanů, aniž by to bylo projednáno
s říšským dvorem. Proto byli noví leníci zavázáni v první řadě církvi a teprve
pak panovníkovi. Znovu se podařilo papežství demonstrovat a upevnit část svojí moci.

6.3.3

Postavení římské církve u reformátorů

Úsilí o církevní obnovu bylo u Humberta spojeno s prosazením římského
primátu. Vedoucí pozice římské církve se vztahovala i na Východ, protože „...
však (Pán) vyhradil svému Petru s ohledem na velký význam současné
i budoucí církve toto privilegium, tj. protože sám byl obou nejvyšší představený,
aby daný stav věcí prodlužoval“. 724
Jedinečné postavení církve se rovnalo výlučnému postavení papeže. Ve
spisech, ve kterých se vyjadřuje k postavení papeže, převažuje odkaz na funkci
Petrova prostředníka. Damian naproti tomu odkazuje vícekrát na přímý vztah
mezi Bohem, potažmo Kristem a držitelem sedes Romana. 725 Výlučné postavení papežského Stolce implikuje u Humberta také funkci nejvyššího soudce.
Pouze papeži přísluší rozhodovat o církvi, aniž by sám mohl být souzen: „...
protože tak jako dveře se otáčejí na čepech, tak Petrovi a jeho následovníkům
v celé církvi je určen zisk. A tak jako dveřní čepy nehybné otvírají a zavírají
dveře, tak Petr a jeho následovníci budou svobodně rozhodovat o celé církvi

724

1. Ep. ad Cerul., s. 76 a, ř. 17-21: „... sed (Dominus) suo Petro specialiter in magna significatione
praesentis et futurae ecclesiae hoc reservavit privilegium, scilicet quia ipse utriusque principalis rector
existeret, utriusque statum in seipso portenderet“.
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PETR DAMIAN, Ep. č. 61, s. 217. Srov. také Ep. č. 26, s. 241, ad Clemens II.: „Tu enim
omnipotens Deus vice sui“.
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a nikdo jim nesmí jejich postavení odebrat, protože nejvyšší místo nikým není
souzeno“. 726
S ochranou církevního zákona souvisí také závazný charakter papežského
úřadu, protože na jeho naplnění závisí rozkvět nebo zkáza křesťanstva, jak
Humbert pojednal už v textu A (De sancta Romana aecclesia). 727
Na rozdíl od Humberta Petr Damian nestaví papežský primát pouze na
osobě sv. Petra, ale snaží se integrovat do teorie papežského primátu také osobu
sv. Pavla, 728 kterého chápe jako symbol kontemplativního života (vita
contemplativa), zatímco Petr představuje aktivní život (vita activa). 729 Naopak
Humbertova koncepce papežského primátu se zcela soustředí na sv. Petra
a jeho nástupce.
Jedním ze znaků papežského centralismu, proti kterému se bouřili místní
biskupové, byl nárůst kompetencí papežských legátů. Tento znak, tedy vybavení legátů zvláštním statutem, můžeme vnímat už za pontifikátu Lva IX. A byl to
opět Humbert, kdo prosadil svoje pozici papežského legáta bez ohledu na protistranu, když vyžadoval přednost před metropolitou v Byzanci a tím vyvolal
vážné rozladění.

6.3.4

Idea univerzality římského biskupa

V období námi sledovaném lze jako první odkaz na univerzalizmus zmínit
závěry synody v Remeši roku 1049. Za předsednictví papeže Lva IX. bylo
schváleno: „quod solus Ramanae sedis pontifex universalis ecclesiae primus
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1. Ep. ad Cerul., s. 81 b, ř. 42, s. 82 a, ř. 5: „... quia sicut cardine totum regitur ostium, ita Petro et
successoribus ejus totius ecclesiae disponitur emolumentum. Et sicut cardo immobilis permanens ducit
et reducit ostium, sic Petrus et sui successores liberum de omni ecclesia habent judicium, cum nemo
debeat eorum dimovere statum, quia summa a nemine judicatur“.
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Fragment A, ed. SCHRAMM, P. E., s. 152: „Si uero suae et fraternae salutis neglegens,
deprehenditur inutilis et remissius in operibus suis et insuper a bono taciturnus, quod magis officit sibi
et omnibus, nihilominus innumerabiles populos cateruatim secum ducit primo mancipio gehennae cum
ipso plagis multis in aeternum uapulaturus“.
728
DISCHNER, M. Humbert von Silva Candida, s. 165.
729
PETR DAMIAN, Ep. č. 159, s. 97.
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esset et apostolicus“. 730 Velmi citlivě reagoval okruh reformátorů na tendence
omezit nárok primátu římského papeže. V tomto případě jsou jedinečným zdrojem informací listy pro patriarchu Kerullaria. Humbert patriarchovi vytýká, že
se ve své touze po vlastní velikosti tituluje jako „univerzální“ (oecumenicus
patriarcha id est universalis). 731 Už v oslovení ho odkázal do patřičných mezí,
když ho označil jako arcibiskupa (archiepiscopus) dceřiné církve (Byzanc),
kterou by chtěl znovu usmířit s její matkou (Římem). Na jiném místě Humbert
říká, že nikdo jiný nemá právo nosit tento titul než Bohem dosazený nástupce
Krista: „A kdo jiný po Kristovi může být příhodněji označen tímto slovem, než
ten, jenž je božským výrokem osloven: “Ty jsi Petr...'“. 732
Použití titulu universalis patriarchou tedy stojí v rozporu s legitimním nárokem na univerzalitu papeže, která se zakládá na ustanovení Bohem. Tak například kardinál Štěpán pozval roku 1059 na koncil arcibiskupa z Dol slovy:
„Dominus meus pontifex summus et universalis Nikolaus te ...evocavit“. 733 Také
u Petra Damiana nacházíme obraty typu: „... solus est omnium Ecclesiarum
universalis episcopus...“. 734

6.4 KRÁL JAKO LAIK
Upevňující se pozice papežské kurie se musela nutně dříve či později
konfrontovat s postavením světského vládce. Jestliže postavení panovníka doposud přesahovalo vliv papeže, v 11. století se začíná prosazovat vývoj, který
vedl k „desakralizaci“ krále, popř. císaře. Zcela zřetelně je to vyjádřeno
v Humbertových Libri tres adversus simoniacos. Jeho zařazení světského vlád730

Acta Conc. Remensis 1049, MANSI, Coll. conc., 19, s. 738.
1. Ep. ad Cerul., s. 63 b, ř. 36
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2. Ep. ad Cerul., s. 90 b, ř. 26-30: „Et quis post Christum convenientius posset insignirihoc
vocabulo, quam cui dicitur divina voce: 'Tu es Petrus...'“.
733
ŠTĚPÁN, Ep. ad Ioannem Dolensem Episcopum, PL, 143, s. 838.
734
PETR DAMIAN, Ep. č. 108, s. 191, c. 1. Srov. tentýž, Ep. č. 89, s. 534, kde vzkazuje advokátovi
krále: „Papae vero, quia universalis est pontifex, non modo Romanus populus, sed et Romanus
imperator ... oboedientiam debet.“.
731
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ce bude následně analyzováno. Petr Damian zaujímal zřetelně odlišné stanovisko. O desetiletí později bylo manifestováno nové postavení panovníka při odůvodnění exkomunikace Jindřicha IV.

6.4.1

Humbertův obraz panovníka

Ve svém díle Libri tres adversus simoniacos se Humbert vypořádal ve třetí knize s rozporem mezi normou církevně kanonických předpisů a simonií korumpovanou každodenní realitou církve. Spojil současné problémy s absencí
„pravého řádu“ v kanonické volbě, který je zničen světskou investiturou. Pro
zachování pravého řádu musí s odvoláním na Celestina I. světská moc nárok na
vedoucí pozici církve uznat: „Tak jako je správné poslouchat duchovní, tak
i laici mají povinnost následovat svoje krále ku prospěchu církve a vlasti; jedna
moc má lid poučovat, druhá mu má vládnout, ani jedna se však nemá bez uvážení lidu poddávat“. 735 Ve své třetí knize Libri tres adversus simoniacos se
Humbert snaží prokázat nutnost rozdělení obou stavů (ordines) a podřízení krále církevní nadvládě. Legitimizaci vyšší hodnoty duchovního stavu našel Humbert ve funkcionalisticko organickém pojetí církve: „Proto, kdo si přeje kněžskou a královskou hodnost sloučit bez hany a s užitkem, ať si připodobní kněžství v současné církvi k duši a tělo ke světské vládě, protože obě se mají navzájem rády… Z těchto dvou ať převažuje a vládne duše tak, jako kněžská hodnost
vládne té královské, tj. nebeská pozemské“. 736
Tímto způsobem integruje „svět“ do církevní sféry a současně jí ho podřizuje. Na základě této hierarchizace Humbert dedukuje nové postavení svět735

HUMBERT, Libri, III, c. 21, s. 336, ř. 59-61, „Sicut enim regnum est ecclesiasticos sequi, sic
laicorum quoque reges suos ad utilitatem ecclesiae et patriae; sic ab una earum potestate populus
doceri, ab altera debet regi, quarum neutra populum inconsiderate sequi“, s odkazem na Celestina I.
736
HUMBERT, Libri, III, c. 21, s. 336, ř. 52-56: „Unde qui sacerdotalem et regalem dignitatem vult
irreprehensibiliter et utiliter conferre, dicat sacerdotium in praesenti Ecclesia assimilari animae,
regnum autem corpori, quia invicem se diligunt ... Ex quibus sicut praeminet anima et praecipit, sic
sacerdotalis dignitas regali, utputa caelestis terresti“. Obraz církve jako těla s údy analogického
k osobě Krista se nachází in: 1 k 12, 14: „Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údu.“ Srov. také: „Est enim
clericalis ordo in Ecclesia praecipuus tanquam in capite oculi, de quo ait Dominus: 'Qui tetigerit vos,
tangit pupilam oculi mei'“ (Za 2,8)
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ských pánů, které se také snažil prosadit v praxi. To dokazují jeho úvahy
o biskupské volbě, jejíž současnou praxi podřídil ostré kritice se své třetí knize:
„Cožpak může laikům příslušet přidělovat církevní svěcení a pontifikální či pastorální hodnosti, tj. zahnuté berle a prsteny, jimiž je dokonáno biskupské svěcení, s nimiž se koná služba a o které se kněžská hodnost opírá?“. 737 Tento akt
nesmí být v žádném případě proveden panovníkem, protože ten, se nesmí (jako
ostatní laici) dotknout provazu zvonu nebo oltářního ubrusu: „Když není dovoleno dotýkat se klíče kostelníka, jímž se zamykají a odemykají dveře svatého
chrámu, nebo provazu zvonu, kterým se odbíjejí určené hodiny bohoslužeb, tím
spíše není dovoleno dotýkat se biskupské berly nebo biskupského prstenu, tyto
insignie [...] a samotný chrám se vším příslušenstvím, i oltář se všemi potřebami jsou zasvěceny Bohu. Stejným způsobem není dovoleno dotýkat se opasku
nebo mappuly podjáhena přinášejícího hostie k oltáři, tím spíše není dovoleno
dotýkat se prstenu biskupa, který si nasazuje, když koná službu u oltáře
a posvěcuje a obětuje beránka Božího, nebo když světí olej Ducha svatého nebo
když žehná lidu Božímu“. 738
Revoluční není jenom myšlenka, že světský panovník přísluší mezi laiky,
nýbrž především důsledek, ke kterému takové uvažování vede. S odkazem na
Pseudo-Štěpána 739 staví Humbert svoje úvahy o oddělení laiků od církve. Analogicky v oddělených sférách přísluší laikovi i klerikovi různé úkoly, 740 které se
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HUMBERT, Libri, III, c. 6, s. 281, ř. 14-17: „Quid enim ad laicas pertinet personas sacramenta
ecclesiastica et pontificalem seu pastoralem gratiam distribuere, camyros scilicet baculos et anulos,
quibus praecipue perficitur militat (!) et innititur tota episcopalis consecratio?“.
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HUMBERT, Libri, III, c. 12, s. 301n., ř. 25-34: „Quibus enim non conceditur claviculum hostiarii,
qua serat et reservat valvas templi sancti, vel funiculum tintinnabuli, quo signigicat certas horas operis
Dei, multo minus conceditur contingere baculum et anulum episcopi, quibus principaliter insignitus
non solos hostiarios, sed reliquos ordines ecclesiasticos ipsumque templum cum omni sua supellectile,
altare quoque cum omnibus suis utensilibus, Deo omnipotenti consecrat. Pari modo quibus non licet
contingere cingulum aut mappulam subdiaconi hostias ad altare laturi, multo minus licet anulum
episcopi, quo insignitur, dum assistit altari et sanctificat immolatque agnum Dei vel dum consecrat
chrisma Spiritus sancti seu dum benedicit populum Dei“. „Mappula“ = manipulum z lat. manipulus,
odvozeného z manus, »ruka«, a plere, „naplnit“, doslovně „hrst“. Část liturgického oděvu ve tvaru
proužku téže látky a téže barvy jako - ornát. Celebrant při mešním obřadu nosíval manipulum na levém
předloktí. M. je římského původu, pochází z mappy či mappuly, což byl šátek velikosti kapesníku,
používaný vznešenými Římany. Držel se v ruce jako ozdoba a používal se k utírání potu a k dávání
znamení. Dnes se již neužívá.
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PSEUDO-ŠTĚPÁN, Ep. I, c. 3, HINSCHIUS, P. Decretales, s. 183.
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HUMBERT, Libri, III, c. 9, s. 290, ř. 13-15: „Nam sicut clerici a laicis etiam intra parietes
basilicarum locis et officiis, sic et extra separari et cognosci debent negotiis“.
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nesmí překrývat: „Proto ať se laici starají pouze o svoje věci, tj. světské záležitosti, a duchovní zase pouze o svoje věci, tj. církevní záležitosti“. 741
Každá z těchto oblastí má své vlastní hranice, vlastní pravidla a předpisy,
kterých musí dbát. Panovníci, kteří zasahují do církevní sféry a svými zásahy
působí škody, jsou tedy za ně zodpovědní. Ve své historické retrospektivě
Humbert nejvíce obviňuje Otony: „Ačkoli o předcházejících stoletích je pomlčeno, doposud je v paměti mnohých tento běs opakovaného kupčení, který řádil
v Germánii, Galiích a celé Itálii od otonských časů až do časů císaře Jindřicha,
syna Konrádova“. 742
Panovníci se nespokojují s oblastí, která jim byla vyhrazená Bohem, ale
prodávají církevní statky, řídí synody a řídí církev na základě simonie. 743 Situace se ještě zhoršila za pontifikátu papežů, kteří se vyznačovali svou neschopností. Za vrchol vší arogance považuje Humbert laickou investituru, při které
jsou církevní statky vydány napospas nedůstojným kandidátům. 744 Protože panovníkovi v žádném případě nepřísluší sakrální funkce, je mu zakázáno, provést investituru s posvěcenými investiturními symboly: „Jejich povinností totiž
není křtít a kázat, tím spíš dávat prsten, kterým se uděluje zvláštní vyhlášení
a úřad představených církve“. 745 Církev, která by jako dědický podíl Boží měla
být svobodná, je tak vydána napospas světským pánům. 746
Humbert pranýřuje zejména skutečnost, že biskupové dosazení proti kanonickým předpisům, tzn. podvodníci a lupiči (fures et latrones), nebyli ze
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HUMBERT, Libri, III, c. 9, s. 297: „Ideo laici sua tantum, id est saeculari, clerici autem sua
tantum, id est ecclesiastica negotia, disponant et provideant“.
742
HUMBERT, Libri, III, c. 7, s. 284, ř. 17-20: „Ut enim de prioribus saeculis reticeatur, adhuc retinet
monoria multorum hanc reciprocatae venditionis rabiem grassatam per Germaniam et Gallias
totamque Italiam a temporibus Ottonum usque augustae et divae memoriae imperatorem Heinricum,
Chuonradi filium“.
743
HUMBERT, Libri, III, c. 15, s. 312, ř. 26-30.
744
HUMBERT, Libri, III, c. 6, s. 282. Obřadem investitury získává kandidát plnou biskupskou moc,
aniž by měl svátostné svěcení.
745
HUMBERT, Libri, III, c. 15, s. 313: „Quorum enim non est baptizare et praedicare, multo est
anulum dare, quo specialis commendatur praedicatio et magisterium rectorum ecclesiae“.
746
HUMBERT, Libri, III, c. 10, s. 294, c. 20, s. 331n., c. 23, s. 342n. Podobně píše také GOTTFRIED
Z VENDÔME, lib. II, MGH, Ldl, II, s. 685, ř. 29-33: „Nam quae saecularis potestas sibi vindicare
nititur investituram, nisi ut per hoc aut peccuniam extorqueat aut, quod est gravius, sibi inordinate
subiectum efficiat pontificis personam?“
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svých úřadů vyhnáni, nýbrž obdrželi vládu a vedení nad všemi křesťany. 747
Správné rozdělení sil mezi královstvím (regnum) a kněžstvím (sacerdotium)
vyjádřil metaforou: „... a laická moc je jako hruď a údy, které jsou způsobilé
a schopné být poslušné církvi a hájit církev“. 748
Původně jako vůdce křesťanstva a k ochraně a obhajobě církve určený
„defensor ecclesiae“, posílený pontifikátem slabých papežů, během let usurpoval stále více funkcí v církevní oblasti a rovnováha se tak posunula směrem do
světské oblasti. Aby tento vývoj zastavil, přeformuloval Humbert učení
o „dvou mocích“ papeže Gelasia. 749 Meč propůjčený králi k výkonu svého úřadu (ministerium), nedostal přímo od Boha, ale od kněze: „Za tím účelem totiž
(králové) berou meč z rukou Kristových kněží, proto se spojují, aby sloužili
k obraně Božích církví a bojovali, kdekoliv je potřeba, ne proto, aby zakládali
církve nebo je, či něco z nich, posvěcovali, ani se pouštěli do jiných věcí“. 750
Rozhodující význam přísluší povinnosti poslušnosti světského ramene vůči církvi. Humbert v této souvislosti připomíná postavu krále Saula a na něm
nám objasňuje vznik světské moci. Saul byl pomazán na krále prorokem Samuelem. Toto povýšení se nestalo proti Boží vůli, přesto ztratil Saul svoji vládu,
jakmile odepřel Bohu poslušnost. V odůvodnění stojí: „protože za hřích násilí
je považován vzdor a za zločin modloslužebnictví nechtít se podrobit“. 751
V 1. knize Samuelově je světská vláda zdůvodněna růstem národa, jako
měli krále i pohané. Z tohoto důvodu povstala, má světské panství bez původní
747

HUMBERT, Libri, III, c. 29, s. 363n., ř. 63-70: „Sed pro dolor! a laicis potestatibus ecclesiasticam
dignitatem adepti cum iuxta canonicam auctoritem deberent cum suis auctoribus et fautoribus non
solum communione altaris, sed ingressu ecclesiae privari, primum locum in ea at dispensationem
sacramentorum Christi omniumque regimen atque dispositionem adipiscuntur, cuius etiam limina
contingere prohibentur, utputa periuri principibus, quibus in tanta praesumptione infideles aut
consentiunt ... sacrilegi, fures et latrones Deo, ... homicidae insuper pauperibus Christi, quorum
patrimonia et pecunias fraudant et suis usibus vendicant,...“.
748
HUMBERT, Libri, III, c. 29, s. 363, ř. 36-38. „... est et laicalis potestas tamquam pectus et brachia
ad obediendum et defendendum ecclesiam valida et exerta“.
749
k tomu obr. 20, in: Obrazová příloha, s. 213.
750
HUMBERT, Libri, III, c. 15, s. 313, ř. 39-42. k učení dvou mečů srov. HOFMANN, H. Die beiden
Schwerter im hohen Mittelalter, in: DA, 20, 1964, s. 82. Humbertova idea se později objevuje
i u MANEGOLDA Z LAUTENBACHU, Liber ad Gebehardum, MGH, Ldl, I, c. 34, s. 371, ř. 31nn.:
„Unde et Petrus duces ad vindictam malefactorum et ad laudem bonorum destinatos asseverat. Hinc
est, quod in consecratione regis sibi per manus pontificium gladius commendatur in hec verba: Accipe
gladium de manu episcoporum...“.
751
HUMBERT, Libri, III, c. 14, s. 310, ř. 37nn.: „quoniam quasi peccatum violandi est repugnare, et
quasi scelus idolatrie nolle acquiescere“. S tímto biblickým citátem, 1 S 15, 23 podpírá a legitimizuje
později Řehoř VII. absolutní nárok poslušnosti vůči světskému vládci.
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legitimizace Boží vůlí, i když byl pak povolán Saul s Božím souhlasem. Vláda
má tedy ve své podstatě nějaký negativní komponent, protože je asociována
s chybou a hříchem. 752 Tento Humbertův exkurs se v Libri nenachází náhodou.
Humbert v knize III. ve 12. kapitole kárá domýšlivost žen, které propůjčují prsten a žezlo. Se zaměřením na císařovnu Agnes kritizuje jednání, které je
v rozporu s učením církve a ve svém důsledku tedy s Božím přikázáním. Zavrženíhodnost tohoto konání je ještě podtržena vylíčením hodnoty Starého zákona
a odkazem na domýšlivost a potrestání králů v Judsku a Izraeli. 753

6.4.2

Odsouzení laické investitury

Libri tres adversus simoniacos jsou nejenom výjimečným pramenem pro
poznání Humbertovy kritiky simonie, nýbrž také jeho odmítavého postoje vůči
každému dispozičnímu právu v církevní oblasti, které je zodpovědné za nedostatky v církvi.
Odůvodnit simonii investiturou Humbert nemohl, přesto poukazuje na
spojení mezi simonií způsobeným stavem církve a vměšováním se laiků do
vnitřních záležitostí církve natolik, že pranýřuje ve své kritice způsobu volby
do církevních úřadů podporování simonie laiky. 754 V centru Humbertova pojednání je biskupská volba a podíl panovníka na tomto aktu. Humbert prokazuje, že tento způsob volby je v rozporu s ustanoveními Lva I. 755 Protože zde
Humbert symboly investitury poprvé posvěcuje, získává panovníkovo jednání
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Srov. 1 S 8, 19n.
HUMBERT, Libri, III, c. 13, s. 305, ř. 1n.: „De dignitate sacerdotii veteris legis et de praesumptione
et poena regnum Iuda et Israel“.
754
HUMBERT, Libri, III, c. 6, s. 281, ř. 8nn.
755
HUMBERT, Libri, III, c. 6, s. 281, ř. 8-10, srovnává současnost s volbou za papeže Lva I. HUMBERT, Libri, III, c. 6, s. 282, ř. 37nn.: „Quicumque ergo his duobus aliquem initiant, procul dubio
omnem pastoralem auctoritatem hoc praesumendo sibi vindicant. Nam post haec encaenia quod
liberum iudicium de talibus rectoribus iam datis clerus, plebs, et ordo seu metropolitanus eos
consecraturus habere poterunt, quis tantum superestve nisi conivent? ... Unde palam est omne
episcolape officium in baculo it anulo eis datum, sine quorum initiatione et auctoritate episcopati
nequeunt, cum sine unctione visibili constet sanctis apostolis hoc attributum in sola percoptione curae
pastoralis, quae baculo et anulo visibiliter monstratur et datur“.
753
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takřka charakter biskupského svěcení. 756 Odhlédneme-li od nároku laiků zasahovat tímto způsobem do duchovní oblasti, působí toto počínání negativně na
církevní majetek, protože ten se drobí a rozděluje. 757 Humbertovu kritiku poměrů sdílel také Placidus z Nonantoly, jehož texty pocházejí z období kolem
roku 1120. 758
Jakékoli dispoziční právo světského panovníka nad církevními statky
a úřady je okrádáním církve, a proto je hodnoceno jako svatokrádež. Každý
laik, který dosazuje duchovní do úřadu, a mezi laiky patří i panovník, neoprávněně zasahuje do vnitřních záležitostí církve. Stejně jako Humbert, také Placidus považuje investiturní symboly za posvátné předměty. Obsahové paralely
s Humbertovým spisem jsou zcela zjevné a lze tedy předpokládat, že Placidus
použil Libri tres jako svůj zdroj. 759 Zdá se tedy, že reformní tradice čerpala
z Humbertova odkazu i po pontifikátu Řehoře VII. Humbertovy myšlenky rezonují také ve spisech Manegolda z Lautenbachu.
Petr Damian, přestože investituru také vnímal jako zlozvyk, nevystupuje
proti ní se stejnou razancí. 760 Dokonce si přál, aby volba biskupa ve Faenze
neproběhla před příjezdem krále. Ani samotný papežský legát neměl být do té
doby akceptován.761 Pro Damiana má tedy vzájemná spolupráce duchovní
a světské moci zvláštní význam.
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HUMBERT, Libri, III, c. 6, s. 281, ř. 18nn. Prsten a berla jsou zahrnuté do průběhu svěcení
a uzavírají ho: „Equidem in camyris baculis, superius ad adtrehendum et invitandum uncinatis et
inflexis, inferius vero ad repellendum et feriendum accuminatis et armatis, designatur, quae in eis
committitur, cura pastoralis ... Porro anulus signaculum secretorum caelestium indicat, praemonens
praedicatores, ut secretam sapientiam Dei cum apostolo dissignent et loquantur inter perfactos, quam
velut signatam reticent imperfectis, ... sive ut tanquam amici sponsi fidei arram sponsae ipsius quae est
ecclesia, sine intermissione exhibeant et commendent“.
757
DISCHNER, M. Humbert von Silva Candida, s. 224.
758
PLACIDUS Z NONANTOLY, Liber de honore ecclesiae, MGH, Ldl, II, c. 68, s. 596, definuje investituru následujícím způsobem: „Investitura ideo, dicitur, quia per hoc signum, quod nostri iuris est,
alicui nos dedisse monstramus ... significantes videlicet et hoc signo illud quod damus nobis iure
competere, et illum qui accipit, quod nostrum est, per nos possidere...“.
759
SCHIEFFER, R. Investiturverbot, s. 44.
760
Papeži Alexandrovi v roce 1066 napsal: „Absint enim, ut qui praelacionis ambitu saecularem coluit
principem spiritalem ecclesiastici culminis obtineat dignitatem“, in: PETR DAMIAN, Ep. č. 140,
s. 487.
761
Srov. PETR DAMIAN, Ep. č. 47, s. 544: „...ut non eligatis episcopum usque ad regis adventum. Qui
scilicet et errorem tollat, atque Ecclesiam vestram, sedatis undique iurgiis, in quietis ac pacis
tranquillitate componat. Unde et dominus noster papa rogandus est, ut episcopum vobis modo non
ingerat“.
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Tak se Humbert výrazně odlišuje od nám známých soudobých reformátorů, striktním odmítnutím laické investitury, tedy postojem, který se prosazuje až
o desetiletí později. Tato nejednotnost mezi reformátory se projevuje právě díky rozdílnému přístupu k funkci a postavení světského panovníka.
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7. TEOLOG, DIPLOMAT ČI REVOLUCIONÁŘ?
Postava kardinála ze Silvy Candidy byla po více než devět století zahalena
hustým závojem mlčení, nedostatkem pramenů, případně jejich dezinterpretací.
Až od konce 19. století se objevuje několik prací, které se pokusily tento závoj
sejmout a představit Humberta jako teologa, diplomata či reformátora církve
a společnosti. Stěží dnes můžeme říci, jaký byl ve skutečnosti muž, který stál za
rozhodnutími papeže a osudy církve ve 2. polovině 11. století. Přesto lze alespoň do určité míry, na základě provedené analýzy dochovaných pramenů, popsat hlavní linie jeho snažení a důsledky, které jeho rozhodnutí přinesla církvi
a společnosti latinského Západu a řeckého Východu.
O výjimečnosti jeho role, kterou sehrál nemůže být pochyb, a to nejenom
ve vztahu k ortodoxní církvi, ale také v řadě dogmatických otázek. Humbertovo
učení o eucharistii, které bylo christocentricky vybroušené sporem s východní
církví, vedlo k uctívání svátosti mimo obětování. 762 Když kardinál odmítl svěcení simonistů jako neplatná, rozbouřil poměry na dalšího půl století, posílil
však nesmírně reformní úsilí západní církve. Stál u zrodu nového uspořádání
vztahů církve a státu, protože se snažil odstranit starý model vlastnických kostelů. Humbert připravil cestu pro následující generace a pontifikát Řehoře VII.
Nové uspořádání papežské volby, které můžeme sledovat ve stejné linii, má
právní platnost ve své podstatě až do dnešních dnů.
Sotva najdeme u někoho jiného tak přesvědčivé výroky ve prospěch papežského primátu a autority stolce sv. Petra. Jako polnice ohlašoval Humbert ve
svých listech římský primát.
Humberta velmi oslovila Ježíšova modlitba za Petra, aby jeho víra nekolísala, ale aby posiloval bratry v pokušení. 763 Jako nevyhnutelný důsledek se
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MICHEL, A. Die Folgenschweren Ideen, s. 65.
L 22, 31.
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Humbertovi stále znovu na mysl vrací myšlenka, že pravá víra na trůnu Petrově
nepadne na věky. 764
Různými cestami a prostředky se Humbert snažil prosazovat ideu římského primátu. Víra v papežský primát se měla stát „mečem reformy“ a měla jí
razit cestu. Listy Lva IX., které co do formy a obsahu tvoří jeden homogenní
celek, měly položit základy, jeho výroky a nařízení měly ohlašovat římské
normy, legáti tyto zákony prosazovali na všech cestách, knížata měla světským
ramenem tyto zákony ochraňovat. Svět měl vědět, že vládne papež.
Slavný dopis Konstantinu IX. Monomachovi blahopřeje císaři „nového
Říma“, protože se obrátil ke své matce, římské církvi, která jeho předchůdce
Konstantina učinila velkým a tím také jeho samotného. Co jí daroval, je zde
odkázáno na Konstantinovu donaci, měl císař navrátit, včetně všech ztracených
patrimonií a vikariátů. 765 Prvním pokus o znovuzískání starého římského patrimonia byla už ordinace Humberta na arcibiskupa celé Sicílie, která se už před
arabskou invazí přiklonila k východní církvi. 766 A byzantský patriarcha se měl
sklonit před privilegii římského stolce, především před Konstantinovou donací. 767
Humbertovy myšlenky byly zásadně něčím novým, protože systematicky
prosazovaly výlučně římské právo. V Itálii i v říši kolovaly v námi sledované
době kánony římského, galského, vizigótského, anglosaského, či irského původu a také penitenciáře. Ve sbírkách, ve kterých se nacházely, panoval episkopální duch. Naproti tomu v Humbertových výrocích je dominantní římský princip, římský původ nebo římský zvyk o platnosti předpisu. Na jeho textech dále
stavěli významní autoři, kanonisté jako Anselm z Luky, Deusdedit, Bonizo nebo Gratian. Prvních 23 kapitol sentencí tvoří hráz proti nepřátelům apoštolského stolce.
Právě Konstantinova donace se svými neomezenými možnostmi se stala
základem pro nešťastný vojenský podnik Lva IX. v jižní Itálii. V červu až srpnu
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Kristovo privilegium pro Petra se objevují v 1. Ep. ad Cerul. Srov. WILL, C. Acta et scripta, c. 18:
„suo Petro specialiter“ a c. 32.
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Ep. ad Constant. IX. Monomachum, WILL, C. Acta et scripta, s. 86a, 88 a.
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MICHEL, A. Die Folgenschweren Ideen, s. 71.
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Ep. I ad Cerul., c. 1-42, c. 12-14 (Donatio), in: WILL, C. Acta et scripta, s. 65-85.
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1059 se zase stala v Melfi základem pro přijetí lenní přísahy normanských knížat, která byla Mikulášem II. obvěněna jižní Itálií a Sicílií, aniž by byl zmíněn
říšský král. 768
Také typ tzv. „gregoriánských“ legátů byl vytvořen téměř dvě desetiletí
před pontifikátem velkého papeže. 769 To je tedy doba, ve které byl Humbert
nejvlivnějším mužem kurie. Tehdy v únoru roku 1056 sesadil legát Hildebrand
v Chalon sur Saône na koncilu šest biskupů z moci apoštolského stolce (ex
apostolice sedis auctoritate).
V době konfliktu s Konstantinopolí se musel Humbert zabývat také svátostnou teologií, 770 necháme-li stranou jeho zčásti vtipné a zčásti jízlivé symbolické interpretace latinské a řecké obětní materie (azyma a enzyma). Důležité je
jeho výslovné a opakované uznání „těla Kristova“ také v kvašeném chlebu, 771
zatímco řečtí duchovní konsekrované nekvašené chleby pošlapali. 772 Ale tím
nejdůležitějším je, že pneumatocentrické pojetí eucharistie musí ustoupit pojetí
christocentrickému. Tehdejší západní eucharistické učení podobně jako východní předpokládalo pro přijetí svátosti Ducha svatého jako spásu působící
faktor, protože ten eucharistii nejprve naplní svou milostí pro toho, kdo ji bude
přijímat (pneumatocentrismus). To tedy bylo spiritualisticko dynamické doplnění, nebo chceme-li utlumení realismu v eucharistii, jak ji zastupoval například Isidor ze Sevilly. V tomto smyslu také Leon z Ochridu ve svém útoku na
azyma vysvětluje, že „nemají podíl na Otci a Synu a svatém Duchu“. Nyní vysvětluje Humbert tomuto arcibiskupovi, že eucharistie je pouze jedinečné tělo
(singulare corpus) Syna, který se stal člověkem, a svatá Trojice nemá na svátosti žádný jiný podíl než zpřítomnění (consecratio, jen princip repraesentatio)
na základě věrného vzývání celé Trojice (fidelis invocatio totius Trinitatis). 773
Celá západní teologie získala silný impuls tímto relativně novým, čistě christo768

Srov. BORINO, G. B. Per la storia della riforma della Chiesa nel sec. XI., Archivio della R. Soc.
Romana, 1915, s. 488.
769
Srov. SCHIEFFER, Th. Die päpstlichen Legaten im Frankreich (870-1130), Berlin, 1935, s. 237.
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MICHEL, A. Die Folgenschweren Ideen, s. 75.
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HUMBERT, Dialog., c. 29: „Salva ergo, ut dignum est, reverentia corporis domini et in fermentem
et in azymo“.
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Dial., c. 31: „“sola mors Christi in fractione eius et in usu annuntiatur.“
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Dial., c. 31: „nolite... aliquod participium ..., praeter solam consecrationem concedere sanctae et
impassibili trinitati, quia mors solius humanitatis filii dei in illo sacramento visibili (recolitur).“
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centrickým základem, který vylučuje při bezprostředním spásném působení
Otce a Ducha a naznačuje pouze plnost Krista v sebemenší částečce jedné se
způsob (species). 774 Humbertova polemika našla neočekávanou odezvu
v mnoha dalších spisech a způsobila tak rozhodující obrat v tehdejším západním učení o eucharistii. Nepřehlédnutelným důsledkem se stal kult eucharistie,
který se v této době začíná šířit. Eucharistie (Corpus Christi) se sice těšila při
přijetí zvláštní úctě od počátků křesťanství, ale teprve v 11. století se pozvolna
začíná projevovat úcta mimo přijímání a roste zavedením pozdvihování
(elevatio) před přijímáním, svátkem Božího těla a procesími. 775
Je známo také Humbertovo vystoupení ve druhém sporu o Večeři Páně
proti symbolickému výkladu eucharistie. 776 Zcela na naléhání svého přítele nechal Lev IX. na jaře roku 1050 na římské synodě přečíst dopis Berengara
z Tours pro Lanfranka, učení nepřítomného a nezvaného autora bylo odsouzeno
a on byl exkomunikován. V záři 1050 bylo na synodě ve Vercelli Berengarovo
učení opětovně odsouzeno. Na lateránské synodě v dubnu 1059 předložil Humbert Berengarovi k podpisu text odvolací formule, 777 který je velice realistický.
Humbert věřil stejně jako jeho přítel kancléř Fridrich Lotrinský, že při lámání
chleba (fractio panis) 778 je lámáno samotné tělo Kristovo. 779 Před sebou měl
kardinál Humbert Augustinovu formuli, která se čte v breviáři na Boží tělo, že
nehodnému tělo Páně neprospívá. Svátost, která obsahuje i akcidenty, Humbertovi vědomě nestačí. Berengar musí přistoupit na přísný realismus. Nesmíme
ovšem přehlížet povahu Humbertova protivníka, který se snažil vyhnout církevnímu postihu. Michel ho přirovnává k úhořovi, který se snaží vyklouznout
ze sítě.
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Výzkum však mezitím postoupil. Doposud byl Hildebrand vnímán jako tichý přívrženec heretika, který byl jen uchráněn před Humbertovým hněvem.
Dopis, který mu měl být adresován, mu vyčítá strach a hanebné zatajování jeho
skutečného postoje příznivého Berengarovi. Tento dopis však vznikl nejdříve
v roce 1080, kdy už u Řehoře VII. nebylo možné nic pokazit. První útok na
platnost simonistických svěcení měl udělat roku 1030 hudebník Guido
z Arezza. Z jistých zdrojů však vyplývá, že domnělý dopis vzešel
z Humbertova pera a byl zřejmě určen Jindřichovi I. v letech 1054-55. 780
S rostoucím Humbertovým vlivem, který je autorem dopisu, byl problém
simonistických svěcení stále trýznivější. Papež byl pod vlivem tohoto kardinála, který energicky požadoval vložení rukou jako nové svěcení. 781
V jeho Libri tres adversus simoniacos z let 1054-56 (1. kniha) a dále 1058
(2. a 3. kniha) vychází z Cypriánovy teorie, že simonisté nemohou dát svatého
Ducha, protože ho sami nemají. 782 Tak se nemohla římská synoda v roce 1060
ubránit jejich množství. Odsoudila nejhorší simonisty, ale nařídila pro nevinné,
kteří byli zdarma vysvěceni simonisty, nové vložení rukou (manus impositio).
Toto vkládání rukou je třeba chápat v Humbertově smyslu, protože on je autorem textu, jako svátostně konsekrační, tzn. že se jedná o první pravé a platné
svěcení. Petr Damian uznal toto rozhodnutí s těžkým srdcem, očekával revizi
a výrazně přepracoval svůj spis Liber gratissimus, směl však, vycházeje
z Augustina, dále důvěřovat v platnost simonistických svěcení. Z toho vyplývá
charakter koncilních nařízení, která se snažila za každých okolností udílet platné svátosti. Kardinál Humbert měl tedy nepochybně většinu účastníků synody
na své straně.
Nelze se divit, že vzhledem k náročnosti projednávané problematiky
a odporu mnohých dotčených zůstala tato otázka dogmaticky otevřená. Ale780

MGH, Ldl, I, 1-11. Zástupci platnosti simonistických svěcení připsali tento dopis Widovi. Srov.
BERNOLD, De sacr. excomm., MGH, Ldl, II, 92n.: „illud scriptum musici Widonis, quod sub nomine
Paschalis papae honorastis, non in tantum attendere debemus.“
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xandr II. obnovil doslovně nařízení synody z roku 1060, tedy praxi vkládání
rukou. 783 Pro něj byla simonistická svěcení „omnino irritae et vacuae“. Pregregoriánští kardinálové mluví o jejich plné neplatnosti. Řehoř VII. zůstává
u rozhodnutí koncilu a výslovně u vkládání rukou, které sám vložil do dekretu.
Jeho legát Amatus prý vylil křižmo konsekrované simonistou, protože se prý
lépe hodí k „mazání oslů než křesťanů“. Nejvýznamnější papežův kanonista
Deusdedit, se držel striktních Humbertových textů. Bonizo slyší o reordinacích,
ke kterým dochází s autoritou římské církve. 784 Bruno ze Segni, který také zcela vychází z Humbertových textů, žádá důsledné konsekrační vkládání rukou.
Zastánci rigorózního směru měli u Řehoře VII. velký vliv. Synoda z roku 1060
tedy doktrinárně nic nerozhodla, prakticky však sledovala principy Humberta,
který v této otázce uvažoval „cypriánsky“.
Nejvýraznější odezvu, ale také velký odpor, vyvolalo Humbertovo působení v církevně a státněpolitické oblasti. Tím, že prosazoval superioritu církve,
usiloval o vytvoření nového pořádku ve společnosti, který by odstranil model
vlastnických kostelů.
Církev a stát se podle něj chovají jako duše a tělo, jako hlava a údy nebo
jako slunce a měsíc. 785 Zvláštní úcta náleží, jak podle staré předlohy uvádí
v dopisu byzantskému císaři, římskému Stolci, jehož zcela výjimečné přednostní postavení chtěl sám Kristus. 786 Oba císaře Východu i Západu přirovnává
Humbert k oběma pažím papeže. 787 V jeho koncepci padají podstatné prvky
Gelasiovy teorie dvou mocí. U Humberta nenacházíme bezprostřední ustanovení panovníka Bohem. 788 Východní císař vděčí za své postavení Konstantinovi,
který tolik pozvedl římskou církev. Západní císař je ordinován papežem. Je
věcí krále následovat duchovního, laikům přísluší jít za králi. Jenom tak budou
prosperovat církev a země. 789 Vnitřní světská moc si zachová zcela jinou váhu,
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De vita christ., I, s. 44.
785
Lib. c. simon., 3, 21, in: MGH, Ldl, I, 225; Sentenzen, s. 67.
786
Sentenzen, c. 228, s. 68, 70.
787
Ad imp. Const, in: WILL, C. Acta et scripta, s. 87b; MICHEL, A. Sent., s. 67a.
788
Sent., c. 227-228, s. 66.
789
Lib. c. simon., 3, 21.
784

173

když slyší Boží hlas a nestaví se proti vůli církve. 790 Světští panovníci by měli
být označeni jako ochránci a zastánci církve, protože zastávají Bohem svěřený
úřad. Jako služebníci Boží drží v rukou meč, 791 kterým mají chránit církev. Přijímají tento meč od Kristových kněží, proto byli pomazáni, protože se dali do
služeb církve Boží. 792 Vládci jako Jindřich III., kteří se dali do služeb reformy,
budou pozdviženi přímo do nebe. 793 Zpronevěří-li se však panovníci reformě,
pak musí být vyburcován lid. Tato idea vedla k revolucionarizaci mas v době
gregoriánské reformy. 794
Musí panovat řád, aby nebylo vše převráceno (praepostero ordine) jako
doposud. 795 Proto požaduje Humbert jako první věc svobodnou biskupskou
volbu. Laická investitura bez kanonické volby, 796 která opomíjí klérus, lid
a metropolitu, je pro něj hanebným činem. 797 Humbertovi se příčí světská vláda
nad církví.
Reformní kurie nemohla dále unést nadvládu říšské koruny nad papežskou
volbou. Opakovaně obsazoval císař Jindřich III. papežský stolec. Řádu, o který
usiloval kardinál Humbert, stála v cestě jako největší překážka existence vlastnických kostelů. Volný prodej kostelů, jejichž výnosy patřily vlastníkům kostela, jako i předávání klášterů do vlastnictví laiků, vedlo k bezostyšnému drancování. Zde ležely kořeny simonie a také nikolaitismu. Humbert viděl na vlastní
oči hrozné zpustošení. Chamtivost a osobování si majetku neznalo mezí. Kostely a jejich statky byly plundrovány do posledku, „nezanechali ani šáteček, ani
knížku, ani drobeček“. 798 „Zlostnější než Vandalové a Hunové, horší než zavržení heretici hanobí simonista relikvie, kostely a hřbitovy až do úplného zpustošení, trhá všechno pro sebe a hospodaří na hrobech. S ďábelskými pakty (per
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diabolicos contractus) prodává předem desátky až do konce světa a oblace pro
živé i mrtvé.“ Poslední prostředek, jak se stát pánem nad simonií, vidí Humbert
v obecném pozdvižení davů proti lupičům církevních statků. 799
Humbert je první, kdo už v roce 1051 shrnul ve svých Sentencích dřívější
zákazy rozkrádání církevních statků. Laici nemají zcela žádné právo nad církevními statky. Kdo Bohu odcizí církevní statky a oblace, dopouští se svatokrádeže. Duchovní, který zpronevěří církevní majetek, bude vyobcován. To, co
slouží k obecnému užívání, nelze použít k vlastní spotřebě. Je svatokrádeží zadržovat to, co bylo odkázáno svatému Stolci (c. 260-270). 800 Veškerý církevní
majetek je statkem Božím. Církevní úřad a církevní majetek patří podstatně
k sobě jako duše a tělo. 801
Tak dal kardinál Humbert, který byl po neúnavné práci 5. května uložen
do hrobu, nové impulsy v dogmatické, kultické, jurisdikční, církevní a státněpolitické oblasti. 802
Humbert vyrůstal s Písmem díky tomu, že znal biblické jazyky. To se projevuje také v jeho spisech které jsou „prošpikované“ biblickými citáty a výroky
Otců. Humbert přispěl významnou měrou k rozvoji eucharistické úcty, ale jeho
nejsilnější stránkou bylo církevní právo. Uspořádal velké množství kanonického a patristického materiálu podle římského principu. Ve svých Sentencích položil základy kanonického práva. Byl systematikem, ale ne obratným politikem
v konkrétních otázkách.
Celé jeho srdce patřilo papežství, ve kterém viděl samotnou církev, dědictví sv. Petra. Veškeré své schopnosti, znalosti, dovednosti, mistrovství slova,
svoji neúnavnou práci nezištně nabídl do služeb apoštolskému stolci a reformě.
S papežem Lvem IX. byl jedno srdce a jedna duše, jejich dílo se vzájemně doplňovalo.
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I po smrti Lva IX. zůstal jednou z nejvýznamnějších postav kurie. Nástupce Lva IX. Viktor II. (1054-1057) využil jeho schopností a poslal ho obnovit
pořádek na Monte Cassino. 803
Opat kláštera Monte Cassino zemřel 11. prosince 1055. Mniši si narychlo
zvolili řeholníka Petra. Tato volba se však zdála papeži sporná. Kritizoval rychlost, s jakou proběhla, a také to, že neobdrželi zprávu ze Svatého stolce.
V květnu 1057 odcestoval Humbert na Monte Cassino, aby celou záležitost
prošetřil. Po jeho příjezdu se poddaní domnívali, že přijel sesadit opata,
a stavěli se tomu na odpor. Opat Petr však sám složil úřad do rukou legáta. Za
většího klidu proběhla nová volba a během ní byl novým opatem zvolen Fridrich Lotrinský. Humberta znal velice dobře z cesty do Konstantinopole. Hned
po svém zvolení se vydal pro potvrzení od papeže do Toskánska.
28. července téhož roku Viktor II. zemřel. Fridrich Lotrinský, který se
účastnil nové volby označil za jeho nástupce kardinála Humberta, ten však nabízenou hodnost odmítl. Volitelé se tedy obrátili na samotného Fridricha, který
se stal papežem jako Štěpán IX. 804 Za jeho pontifikátu byl Humbert vlivnější
než kdy předtím. V tomto okamžiku také publikoval svůj traktát proti simonistům.
Štěpán IX. zemřel předčasně 29. března 1058. Humbert, který reprezentoval starou tradici, odešel na Monte Cassino, kde slavil Velikonoce a dohlížel na
volbu opata Desideria, budoucího papeže Viktora III. Z ústraní Humbert vyšel
dne, kdy byl zvolen Gérard de Bourgogne pod jménem Mikuláš II. Přijímá
funkci knihovníka a kancléře římské církve. Petr Damian napsal v jednom ze
svých dopisů, že kardinál Humbert a Bonifác, biskup Bonizo z Albána, jsou
papežovy „velmi ostré a pronikavé oči“. 805 Roku 1059 se Humbert účastnil
koncilu v Lateránu a podepsal se na dekret o papežské volbě. Stejný koncil se
zabýval Berengarovou herezí, který odmítl reálnou přítomnost Krista
v eucharistii. Po koncilu kardinál Humbert doprovází papeže do Pouille
a účastní se koncilu v Melfi, kde je zpečetěno přísahou Roberta Guiscarda
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a Richarda z Capui usmíření mezi Normany a Svatým stolcem. Pak se Humbert
z pramenů vytrácí a není přítomen u žádného právního aktu za pontifikátu Alexandra II. Můžeme tedy důvěřovat informaci o jeho smrti za pontifikátu Mikuláše II. (1061). 806
Život kardinála Humberta byl oddaný službě papežství. V tom se neliší od
života více známé reformě naladěné postavy Petra Damiana. Nicméně v dalších
ohledech se lotrinský rodák takřka vůbec nepodobá italskému eremitovi
a biskupovi v Ostii. Oba dva byli zaměstnáni nejzávažnějšími otázkami církve
své doby, ale jeden zůstal i pod purpurou mnichem a asketou, zatímco druhý
byl diplomat, který se nikdy nebál vstoupit do kontaktu se světem. Jeden byl
přísným moralistou, druhý politikem. Shodovali se v tom, že církev prochází
vážnou náboženskou krizí. Oba chápali nikolaismus jako první zlo, které sužuje
církev. Ovšem Petr Damian byl přesvědčený, že kázání a hrozby přivedou
zvrácené duchovní k rozumu, zatímco Humbert soudil, že je třeba vymýtit zdroj
hereze, a to simonii a laickou investituru.
Obecný úpadek vedl Humberta k bezbřehému přehánění. Stále znovu
a znovu nacházel důvody, proč jsou simonisté horší než sám ďábel. Viděl svůj
úkol v tom, že musí jako „hlídací pes majitele domu“ 807 rozsápat jeho nepřátele. 808 Heretik pro Humberta není člověkem, ale divokým zvířetem. Tak bychom
Humberta v jeho radikálních názorech a postojích mohli vnímat jako „revolucionáře“ 2. poloviny 11. století.
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ZÁVĚR
Záměrem disertační práce Humbert ze Silvy Candidy. Mezi reformou
a pádem jednoty bylo prozkoumat dílo a působení Humberta ze Silvy Candidy.
Výchozím bodem byla analýza Humbertovi připsaných spisů a revize dosavadního stavu bádání, které bylo určováno především Antonem Michelem.
Z Humbertových počátků je známo jen to, že vyrůstal v reformním klášteře, osvojil si vzdělání a svými schopnostmi vynikl natolik, že ho Bruno
z Kolína povolal k papežské kurii. Zdá se, že v Itálii byl Humbert bezprostředně konfrontován se simonistickými prohřešky, a sepsal proto své myšlenky
o jejich původu ve spisu Libri tres adversus simoniacos.
Na základě provedeného bádání jsem došel k závěru, že se Humbert svým
nekompromisním postojem odlišoval od italského reformátora Petra Damiana.
Humbertova činnost v papežské kurii a jeho legace do Byzance připouští závěr,
že přinejmenším pontifikát Lva IX. silně ovlivnil.
Při zpracování problému církevní každodennosti odkazuje Humbert na
zřídka používaná a málo známá Pseudoisidorská falsa a Konstantinovu donaci.
V Humbertových dopisech se projevuje zcela nové pojetí papežské kurie. Římská církev má přednostní postavení nejenom na základě Božího plánu, ale
Humbert tvrdí, že to bylo také výlučným přáním císaře Konstantina Velikého.
To naznačují Humbertovy odkazy na Konstantinovu donaci a fragmenty spisu
De sancta Romana ecclesia.
Humbert vytvářel také základ pro politiku vůči Normanům v době pontifikátu Mikuláše II., kdy dokázal těžit z toho, že Jindřich IV. ještě nedosáhl plnoletosti. Kvůli nejasné říšské zahraniční politice se ukázalo, že je nutné, aby papežská kurie začala samostatně ochraňovat svoje pozice. Tím také získalo papežství historickou příležitost, aby svoje pozice posílilo vlastními silami a stále
méně zůstávalo v závislosti na světských vládcích. To bylo logickým důsledkem situace, kdy se papež snažil vypořádat s nedostatky uvnitř církve.
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Díky dopisům do Byzance máme možnost poznat okruh kuriálních spolupracovníků a materiály, které v tomto okruhu vznikaly. Na základě studia pramenů jsem došel k přesvědčení, že za touto činností stál ve velké míře právě
Humbert ze Silvy Candidy.
Politický rámec v říši tvořil také pozadí, na kterém musíme vnímat vyhlášení dekretu o papežské volbě. Po schválení dekretu roku 1059 sice nebyla
možnost plně působit na církevní zájmy, bylo tím ale vyjádřeno nové pojetí
papežské kurie. V dekretu o papežské volbě přísluší panovníkovi jeho právo,
které bylo doposud chápáno jako samozřejmost, na základě propůjčení kurií.
To ovšem neznamená nic jiného, než že toto právo nemá panovník sám ze sebe,
ale že je pouze dostal potvrzené jako privilegium. Toto vyjádření se datuje,
stejně jako počátky normanské politiky, do období Humbertova života, nemůžeme však jednoznačně říci, zda byl jeho původcem.
Humbert nebyl iniciátorem nového kuriálního hnutí, které se profilovalo
nezávisle na světské moci, ale jedním z jeho nositelů. Protože nemůže být jednoznačně prokázáno užívání Humbertových spisů Řehořem VII., lze obtížně
určit myšlenkové závislosti a paralely mezi reformátory. Nápadné překrývání
vyplývá však z popisu původu, odůvodnění a povinností desakralizovaného
panovníka, který je podřízený kněžství (sacerdotium). V důsledku pojednání
škodlivého působení panovníka na církev ve formě investitury byl Humbert
podstatně méně kompromisní než Řehoř VII. Oba však byli proniknuti premisou zvláštní povinnosti a zodpovědnosti papeže za členy církve a tím za celé
společenství křesťanů.
Odhlédneme-li od toho, že Humbert čerpá své odůvodnění ze spisů církevních otců, zatímco Řehoř VII. ze své zvláštní spirituality, jde jim oběma
o nový, od simonistických zlořádů očištěný, stav církve. Oba byli neseni představou vysoké hodnoty církve a zvláštní vázaností světského vládce ke službě
církevním zájmům. Toto stanovení cíle je společné Humbertovi i Řehořovi VII.
Analýza jednotlivých „schizma-listů“ ukázala, že Humbert nebyl jedinou
dominantní osobností legace, jak se snažil prokázat Michel na základě jemu
připsaných dopisů. Také je třeba vidět realističtějším způsobem kánon Humber-
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tových spisů. Důkladný výzkum by měl být v budoucnu věnován také dalším
dvěma účastníkům legace do Byzance.
Na základě obsahových a stylistických znaků není pochyb o Humbertově
autorství pouze u dopisů Kerullariovi. Pro Humbertovo autorství mluví vedle
množství biblických citátů k podložení římského primátu především zapracování Constitutum Constantini, 809 které ve srovnatelné formě není zmíněno
v žádném spisu reformní kurie. Jako problematické se jeví přiřazení dopisu císaři Konstantinu Monomachovi, protože tento dopis je ovlivněn úvahami
o politické spolupráci a je obtížně srovnatelný s jinými dopisy. V Dialogu stejně jako v Contradictio naznačují textové odkazy společnou práci všech tří legátů. Ze spisu o Filioque vyplývá, že byl napsán jediným autorem a s velkou
pravděpodobností právě Humbertem. Commemoratio pojednává velmi subjektivním a polemickým způsobem o událostech v Konstantinopoli, takže nelze
jako autora vyloučit Humberta, přesto stejně jako u Excommunicatio, není jednoznačná odpověď možná.
V centru sporů stál ze strany Říma vznesený požadavek na plné podřízení
Byzance pod římský primát. Tato premisa nepřipouštěla skutečné jednání, protože Kerullarios se nechtěl tomuto nároku podřídit. Z hlediska Humbertova působení v dějinách přísluší právě listům do Konstantinopole velký význam, protože se staly součástí koncepce primátu reformátorů 2. poloviny 11. století.
Krátký dopis Petrovi z Antiochie nenese ani stylistické a ani obsahové rysy Humbertova psaní. Nápadné je, že tento list postrádá kritiku řeckých zvyků.
Ta tvořila centrální aspekt dopisu pro Leona z Ochridu, který vzniknul o málo
později v Byzanci. Možná rezignoval Humbert, je-li autorem, z důvodu politických očekávání na diskusi o těchto zvyklostech.
Jinak než ve výše zmíněných dopisech je tomu ve dvou následujících tzv.
fragmentech A a B, ve kterých se řeší vedle problému simonie, nově také pojetí
římské církve a jejího nejvyššího představitele, které krystalizuje v otázce jurisdikce papeže.
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V dopisu De simoniaca heresi poslaném do Byzance se řeší problematika
simonie argumenty, které jsou pro Humberta typické. Přiřazení tzv. zákazu simonie k Humbertovým spisům spočívalo jak na chybném zhodnocení souvislostí dochování, tak na chybné interpretaci synodálního nařízení o simonii. Neprosadil se zde Humbert, ale Petr Damian.
Roku 1097 se Humbertovy myšlenky objevují znovu u Deusdedita v Liber
contra symoniacos, kde autor cituje Humbertův list a uvádí rovněž místa, která
zdůrazňují, že eucharistie udělená simonistickými heretiky, neophyty
a exkomunikovanými je neplatná. 810 Tím získávají Humbertovy myšlenky
svým způsobem na další působnosti. Pokračování Humbertova pojetí neplatnosti simonistických svěcení se nachází u Placida z Nonantoly, který odmítá
Damianovy teze a kloní se k Humbertovu postoji: „Neboť kdo si myslí, že se
simonistům dostane milosti Svatého ducha, jak velmi se mýlí, lze poznat ze slov
svatých otců, z nichž někteří je označují za prašivé ne-biskupy, někteří hůře jako ariány“. 811
Vzájemná závislost mezi upevňující se kuriální pozicí a slábnoucím královstvím v říši napomáhala připravenosti reformátorů k tomu, aby využili tuto
historickou šanci k dalším reformním krokům. Jasným důkazem tohoto zesíleného sebevědomí je Dictatus papae Řehoře VII. Nelze jednoznačně doložit,
zda byly Humbertovy spisy předlohou tohoto papežova textu, nicméně je zřejmé, že je Řehoř znal a v mnoha ohledech se s nimi i ztotožňoval, zejména
v otázkách papežského primátu, univerzality papežského stolce, stejně jako
kvalifikování neposlušnosti vůči nejvyšší církevní autoritě jako herezi. Mezi
Humbertem i Řehořem VII. panovala shoda v přesvědčení o svatosti papežského úřadu, Bohem svěřeného nástupcům sv. Petra.
Posílené postavení legátů našlo své vyjádření za Řehoře VII. Tento trend
však vzniká už za Lva IX., kdy se Humbert na své misi v Byzanci prezentoval
jako zástupce papeže. Na patriarchovu „neposlušnost“ reagoval exkomunikací,
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ke které se cítil být oprávněn ne jako zástupce konkrétního papeže, ale jako
zástupce apoštolského stolce. V tomto ohledu Řehoř VII. převzal Humbertovy
závěry a dále na nich stavěl.
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Disertační práce analyzuje působení kardinála Humberta ze Silvy Candidy
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RÉSUMÉ
MATĚJEK, Marek.

Humbert de Silva Candida. Entre réforme et chute
de l’unité
Mémoire de fin d’études

L’objectif principal de mon mémoire consiste à évaluer l’influence du
cardinal Humbert de Silva Candida dans le cercle du pape dans la deuxième
moitié du 11e siècle. Une analyse des sources publiées et de la littérature
spécialisée m’a permis d’évaluer son apport à l’effort de réforme des papes et
son désir de supprimer les insuffisances de l’Église de cette époque, notamment
de ce que l’on appelle la simonie qui était considérée comme l’une des pires
hérésies. J’ai suivi son argumentation lorsqu’il faisait valoir la primauté
pontificale tant en relation avec les évêques diocésains qu’en relation avec
les Églises orientales.
Des débuts de Humbert, on sait seulement qu’il a grandi dans l’abbaye
réformatrice de Moyenmoutier, qu’il était instruit et qu’il excellait tant que
Bruno de Kolín le fit venir à la curie papale. En Italie, Humbert devint l’un des
hommes les plus influents. Il représentait le pape comme légat pendant ses
voyages et il obtint beaucoup de respect.
De par son attitude sans compromis, il se distinguait du réformateur italien
Peter Damian. L’activité de Humbert dans la curie papale et sa légation
à Byzance autorisent à conclure qu’il a très fortement influencé le pontificat
de Léon IX.
Dans ce travail, une très grande attention est portée aux relations
politiques du sud de l’Italie où Rome était confronté au danger normand. Après
l’écrasante bataille de Civitate, le pape Léon IX a été obligé de chercher un
nouvel allié. Il aurait pu s’agir de l’empereur Byzantin Constantin IX le
Monomaque,

cependant

à cette

époque

l’ambitieux

patriarche

de Constantinople, Michel Ier Cérulaire, qui n’était pas intéressé par cette
alliance, perturba cette relation.
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Le désaccord était causé par un souhait de Rome qui voulait voir Byzance
totalement soumise à la primauté romaine. Cette prémisse ne donna lieu
à aucune négociation réelle puisque Michel 1er Cérulaire refusait de se
soumettre à cette exigence. Du point de vue de l’histoire de l’activité
de Humbert, une grande signification est apportée aux lettres envoyées
à Constantinople puisqu’elles ont influencé la conception de la primauté des
réformateurs dans la 2e moitié du 11e siècle.
La tension croissante a culminé par une excommunication mutuelle du
patriarche Michel 1er Cérulaire et des légats qui étaient dirigés par Humbert
de Silva Candida. Le travail comprend également une analyse de la
correspondance entre les représentants des deux parties de l’église, qui
représente

une

source

d’informations

unique

sur

le

développement

de Constantinople. J’ai également vérifié certaines questions litigieuses
notamment celles de l’azyme et du filioque, c’est-à-dire deux compréhensions
différentes de la pneumatologie occidentale et orientale.
Humbert n’a pas été l’initiateur du nouveau mouvement curial qui se
profilait indépendamment des pouvoirs laïcs, mais il en est devenu l’un de ses
propagateurs.
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Humbert von Silva Candida. Zwischen der Reform
und dem Verfall der Einheit
Dissertationsarbeit

Der Schwerpunkt meiner Arbeit ist Erörterung des Einflusses des Kardinals Humbert von Silva Candida im Umkreis des Papstes in der 2. Hälfte des
11. Jahrhunderts. Aufgrund der Analyse der veröffentlichten Literaturquellen
und der Sekundärliteratur beurteilte ich seinen Beitrag zu den Reformbemühungen der Päpste und seiner Bestrebung, die Unzulänglichkeiten der damaligen Kirche zu beseitigen: insbesondere die sgn. Simonie, die als eine der
schlimmsten Häresien angesehen wurde. Ich verfolgte seine Argumentation bei
der Durchsetzung des päpstlichen Primats gegenüber den Diözesanbischöfen
als auch hinsichtlich der Beziehungen zu der östlichen Kirche.
Von den Anfängen Humberts ist nur bekannt, dass er in einem reformierten Kloster in Moyenmoutier aufwuchs. Er eignete sich die Bildung an und ragte soviel hervor, dass Bruno von Köln ihn zu der päpstlichen Kurie einberief. In
Italien wurde Humbert zu einem der einflussreichsten Menschen. Er vertrat den
Papst als Legat auf Reisen und gewann ein großes Ansehen.
Durch seine kompromisslose Stellungnahme unterschied er sich von dem
italienischen Reformator Peter Damian. Humberts Tätigkeit in der päpstlichen
Kurie und seine Gesandtschaft nach Byzanz lässt darauf schließen, dass er zumindest das Pontifikat des Leo IX. stark beeinflusst hatte.
Besonders wurden in dieser Arbeit die politischen Verhältnisse im Süden
Italiens behandelt, wo Rom mit der normannischen Gefahr konfrontiert wurde.
Nach der erdrückenden Niederlage in der Schlacht bei Civitate sah sich Papst
Leo IX. gezwungen, einen neuen Verbündeten zu suchen. Den konnte er in dem
byzantinischen Kaiser Konstantin IX. Monomach finden. In dieser Zeit trat in
die gegenseitigen Beziehungen der ehrgeizige Patriarch von Konstantinopel
Michael Kerullarios, der an dem Bündnis gar kein Interesse hatte.
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Im Mittelpunkt der Streitigkeiten war seitens Roms die Forderung der vollen Unterordnung von Byzanz unter dem römischen Primat. Diese Voraussetzung ließ kein reales Verhandeln zu, denn Kerullarios wollte sich diesem Anspruch nicht beugen. Bezüglich der Wirkung Humberts sind gerade die Schreiben nach Konstantinopel von großer Bedeutung, weil sie zu den Bestandteilen
der Konzeption des Reformatorenprimats in der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts
wurden.
Die gesteigerte Spannung kulminierte so mit der gegenseitigen Exkommunikation des Patriarchen Michael Kerullarios und der von Humbert angeführten Gesandten. Außerdem analysiert die vorgelegte Arbeit die Korrespondenz zwischen den Vertretern der beiden Teile der Kirche, die eine einzigartige
Quelle der Informationen über die Entwicklung in Konstantinopel darstellt. Ich
habe auch die einzelnen Streitfragen überprüft, besonders die Angelegenheit
des Azyma und auch des filioque, d.h. den abweichenden Begriff der Pneumatologie im Westen und Osten.
Humbert war kein Initiator einer neuen Kurialbewegung, die sich unabhängig von der weltlichen Macht herausgebildet hatte, aber er wurde zu einem
der Träger dieser Bewegung.
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RÉSUMÉ
MATĚJEK Marek:

Humbert of Silva Candida. Between Reform And Unity
Decline
Thesis

The main topic of my thesis is evaluation of the impact of Cardinal Humbert of Silva Candida in the circle of the Pope in the late 11th century. Based on
the analysis of the available literature resources and scientific literature
I evaluated his contribution to reform endeavours of the popes and his effort to
remove drawbacks of the then Church, especially the so-called simony, which
was regarded as one of the worst heresies. I pursued his argumentation in enforcing the papal primacy in relation on one hand to the diocese bishops and on
the other hand to the Eastern Church.
About the initial stages of Humberts’ life only the facts are known that he
grew up in a reformed monastery in Moyenmoutier, he acquired education and
excelled so much that he was called to the Roman Curia by Bruno from Cologne. In Italy, Humbert became one of the most influential men. He represented the pope as a legate on journeys and gained a great respect.
With his uncompromising attitude, he was different from the Italian reformer Peter Damianus. Humberts’ activities in the Roman Curia and his legation to Byzantium allows for conclusion that he had an enormous impact at
least on the pontificate of Leo IX.
A special attention of this work was paid to the political situation in
the South of Italy, where Rome was confronted with the Norman danger. After
the overwhelming defeat in the battle at Civitate, Pope Leo IX was forced to
seek a new ally. He could find one in the person of the Byzantine Emperor
Constantine IX Monomachos. At that time, Constantinople’s ambitious Patriarch Michael Kerullarios interfered in the mutual relations as he was not at all
interested in the alliance.
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In the centre of the controversy was the claim of Rome for the full subordination of Byzantium to the Roman primacy. This assumption conceded no
real negotiations because Kerullarios did not want to submit to this exigency.
Regarding the history of Humberts’ influence, the letters to Constantinople are
of great importance as they became parts of the primacy draft of the reformers
in the 2nd half of the 11th century.
The graduated tension thus culminated in the mutual excommunications of
Patriarch Michael Kerullarios and the legates headed by Humbert of Silva Candida. This thesis also includes analysis of the correspondence between
the representatives of both Church parts, which is a unique resource of information about the development in Constantinople. I checked other controversial
issues too, especially the question of azyma and filioque, i.e. different comprehension of pneumatology in the West and East.
Humbert was no initiator of the new curial movement arising independently of the temporal power, but he became one of the vehicles of
the movement.
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
Obr. 1: Klášter Moyenmoutier 812

Obr. 2: Klášter Moyenmoutier – současný stav 813
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Obr. 3: Socha sv. Hidulfa, polychromie z 18. stol. Opatský chrám v Moyenmoutier. 814

Obr. 4: Katalog knih z knihovny v Moyenmoutier, který uspořádal Joseph Benoît Diderot v roce 1791. 815
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z:
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Obr. 5: Privilegium Lva IX., 11. října 1051. 816

Obr. 6: Lev IX. A opat Dominik. 817
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Převzato z: http://asv.vatican.va/it/dipl/docdaleoneIX.htm, (25.8.2008).
Chronicon Casaurinense, Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. Lat. 5411, c. 218v, in: PARISSE, M.
Leone IX, in: M. Bray (ed.), Enciclopedia dei papi, 2000, s. 161.
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Obr. 7: Lev IX. vysvěcuje kostel sv. Arnolda z Met. 818

Obr. 8: Konstantinopol 819

818

Ms. del sec. XI. Bern, Bucherbibliothek, cod. 292, c. 73. PARISSE, M. Leone IX, in: M. Bray (ed.),
Enciclopedia dei papi, 2000, s. 160.
819
Převzato z: JOCHEN, M. Atlas zur Korchengeschichte. Die Christlichen Kirchen in Geschichte und
Gegenwart, Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1970, s. 41.
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Obr. 9: Maketa paláce v Konstantinopoli 820

Obr. 10: Půdorys paláce v Konstantinopoli 821
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821
Převzato
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Obr. 11: Trůnící a žehnající Kristus mezi císařem Konstantinem IX. Monomachem
a císařovnou Zoe. Mozaika v chrámu Boží Moudrosti v Konstantinopoli. 822

Obr.

12: Ruina kláštera
v 17. a 19. století. 823

Studion

v Konstantinopoli.

Zničený

požáry

822

Převzato
z:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Byzantinischer_Mosaizist_um_1020_001.jpg,
(25.8.2008).
823
Převzato z: http://picasaweb.google.com/archeouksw/Wzornik/photo#5188809972011486050,
(25.8.2008).
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Obr. 13: Chrám Boží Moudrosti – interiér 824

Obr. 14: Trojice, Andrei Rublev, ikona, 1411. 825

824

Převzato z: http://www.sacred-destinations.com/turkey/hagia-sophia-photos/nave-general-view.jpg,
(25.8.2008).
825
Převzato z: http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/v/verocchi/index.html, (25.8.2008).
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Obr. 15: Vkládání rukou 826

Obr. 16: Kněžské svěcení, Fra Angelico, Ordinace sv. Lorence, 1450, kaple
še V., Vatikán. 827

Mikulá-

826

Převzato z: http://www.sdb.cz/fotogalerie/?url=%2Ffotogalerie%2F&galleryID=455&cmd=showimg&imgID=14198&webSID=4356c61dce900597865622baa4ee8090, (25.8.2008).
827
Převzato z: http://century21photo.com/C21P/Artists/Angelico/angeli24.jpg, (25.8.2008).
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Obr. 17: Autograf Petra Damiana, 14. dubna 1059. Ve druhém řádku: „+ Ego Petrus
dictus episcopus Ostiensis subscripsi“. Pergamen je uložen v archivu sv. Petra
v Perugii. 828

Obr. 18: Autograf Petra Damiana, 19. dubna 1060. Ve třetím řádku: „+ Ego Petrus
peccator monachus et episcopus subscripsi“ 829

Obr. 19: Sv. Petr Damian, fragment pozdně gotického
deskového oltáře z Faenzy od neznámého
mistra, Ravenna, Galleria delľ Accademia.

828

Převzato z: LUCCHESI, Giovanni. Per una vita di San Pier Damiano. Componenti cronologiche
e topografiche, in: San Pier Damiano nel IX centenario della morte (1072-1972), sv. 1, 1972, s. 13-179.
829
Převzato z: LUCCHESI, Giovanni. Per una vita di San Pier Damiano. Componenti cronologiche
e topografiche, in: San Pier Damiano nel IX centenario della morte (1072-1972), sv. 1, 1972, s. 13-179.
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Obr. 20: Knižní malba podle nezachované fresky na čelní stěně v Aula Leonina
v Lateránském paláci: Petr investuje papeže Lva III. po pravici palliem
a Karla Velikého po levici praporcem (Vat. Barb. Lat. 2062, fol. 61r).

Obr. 21: Papež Pavel VI. a patriarcha Athenagoras 830

830

Převzato z: http://www.orthodoxinstitute.org/athenagoras.html, (25.8.2008).
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CHRONOLOGIE TÝDNE
OD 16. DO 24. ČERVENCE 1054
sobota
16. července

neděle
17. července

ráno pokládají legáti exkomunikační bulu na oltář v chrámu
Boží moudrosti
bula byla předána Michaelu Kerullariovi
překlad do řečtiny
legáti navštěvují latinské křesťany v Konstantinopoli
legáti pokračují ve své cestě
setkání legátů s Konstantinem Monomachem

pondělí
18. července

odjezd legátů
počátek lidových nepokojů v Konstantinopoli

úterý
19. července

Kerullariova zpráva císaři

středa
20. července

návrat legátů do Konstantinopole
začátek synody

čtvrtek
21. července

patriarcha odmítá císařovu přítomnost na synodě
odjezd legátů
exkomunikace legátů
uvěznění členů Argyrovy rodiny

pátek
22. července
a
sobota
23. července

lidové nepokoje v Konstantinopoli (?)

neděle
24. července

synoda přijala usnesení

konec července

veřejná exkomunikace legátů
slavnostní spálení buly ze 16. července (dopoledne)
poslaní Kerullariovy encykliky, která shrnula synodální ustanovení 831

831

Chronologie vytvořena dle: KAPLAN, M. Le „schisme“ de 1054. Quelques éléments
de chronologie, in: BySl, roč. 56, 1995, s. 157.
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