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Úvod

Předmětem

mé diplomové práce je analýza zformování a

vývoje pravoslavné církve na území Čech a Moravy od zahájení
činnosti

organizované skupiny pravoslavných

počátku

20. století po zánik

československé

věřících

v Praze na

republiky vyhlášením

protektorátu Čechy a Morava. Na rozdíl od východní části
Československa,
působila

Podkarpatské Rusi, kde pravoslavná církev

od christianizace území v 9. století

nepřerušeně

byť

a,

ze strany vládních

kruhů

kontinuálně

a

uherského království

byla preferována církev katolická,

později

rusínského i ukrajinského obyvatelstva

zůstávala věrna

většina

uniatská,

pravoslaví,

byla pravoslavná církev v českých zemích novým fenoménem
sklonku 19. a

počátku

20. století,

ovládla pole církev latinská, když

neboť

po pádu Velké Moravy

Metodějovi

a Cyrilovi žáci odešli

na Balkán a Kyjevskou Rus.
Mou snahou bylo zpracovat jednak život pravoslavných
jakožto malého spolku v Praze, jeho

pozdější

spojení se silným

proudem moravským a krystalizaci a vznik nové církve v českých
zemích.
Zdroji

poznatků

JSou

především

fondy

předsednictva

ministerské rady a ministerstva školství a národní

osvěty

v Národním archivu v Praze, pod které spadala problematika církví,
dále Archiv úřadu eparchiální rady olomoucko kde je uložena

pozůstalost

biskupa Gorazda. Pro

Pravoslavná beseda je to jeho
Národního muzea. Mimo to

brněnské

ještě

pozůstalost
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dějiny

spolku

uložená v Archivu

archiv ministerstva

věcí a archiv Ústavu T. G. M. v Praze.

eparchie,

zahraničních

Z dalších

zdrojů

to

především

církevní periodika -

JSOU

časopisy Český zápas a Za pravdou, stejně tak jako dobové

publikace aktérů dění - Karla Farského, Gorazda Pavlíka a dalších.
Pokud jde o literaturu je
Vladimíra

Grigoriče

Československé z roku

stěžejním

Pravoslavná

zdrojem pojednání
církev

v Republice

1926 a Pravoslavná církev ve státě

Československém z roku 1928, i když tím, že autor nemá větší
časový

odstup, neubrání se

uváděných

někdy

v soupisu literatury je

osobní zaujatosti. Z monografií

třeba zdůraznit rovněž

životopis

biskupa Gorazda z pera Jaroslava Šuvarského a spisy a edice
pramenů

od Pavla Aleše. V době

nejnovější

nové, rozsáhlé a precizní zpracování

dějin

pak vyšlo roku 2004

pravoslavné církve od

Pavla Marka - Pravoslavní v Československu v letech 1918 - 1942.
Příspěvek

Slovensku.

k dějinám Pravoslavné církve v
detailně

Autor prozkoumal

českých

zemích a na

archivní

prameny i

sekundární literaturu a jeho dílo vyšlo jako novinka během přípravy
mé diplomové práce. Bylo proto pro mne zásadním zdrojem
informací, ale i
část

důvodem, proč

jsem se snažil

podrobněji

o vývoji spolku Pravoslavná beseda do 1.

poněkud vybočuje

světové

ze sféry hlavního zájmu Pavla Marka.
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zpracovat

války, což

Počátky

pravoslavné církve v

Československá

slovanských

českých

zemích

pravoslavná církev

věrozvěstů

Cyrila a

Metoděje.

se

hlásí

k odkazu

Její novodobé

počátky

se však datují do druhé poloviny 19. století. V reakci na

přijetí

dogmatu o papežské neomylnosti na 1. Vatikánském koncilu se
čtrnáct Čechů přihlásilo k pravoslavné církvi, obrátili se na

petrohradského metropolitu Isidora a požádali ho, aby je
července

své církve. 15.

1870

uveřejnil

přijal

do

petrohradský list "Golos"

jejich provolání, v němž se dovolávali Cyrila a Metoděje, Jana Husa
Svůj

a Jeronýma Pražského.

krok

odůvodňovali

nesouhlasem

s výsledky vatikánského koncilu a s přijetím dogmatu o neomylnosti
slavnostně

papeže. K pravoslaví

konvertovali 13.

října

1870

v Petrohradě v katedrále sv. Alexandra Něvského.! Jen jeden
z těchto

konvertitů

pozdějším

pocházel z Prahy a žádný z nich se nepodílel na

formování náboženské obce v Praze

při

chrámu sv.

Mikuláše.
Téhož roku Slovanský

dobročinný

spolek v Petrohradě
Městě.

pronajal od pražské obce chrám sv. Mikuláše na Starém
Pronájem byl sjednán na dobu
Nájemcem byla
spolku,

hrabě

oficiálně

P. A.

třiceti

ročně.

let za 300 zlatých

jedna soukromá osoba, a to zprvu

Goleniščev-Kutuzov,

a posléze jiný

člen
člen

Slovanského spolku A. A. Naryškin.
Chrám sv. Mikuláše byl r. 1791 zakoupen pražskou obcí a byl
využíván jako
koncertní

síň.

skladiště.

Roku 1865 byl opraven a

přeměněn

Roku 1870 byl pronajat jako chrám pro

slovanské pravoslavné bohoslužby".

Původním

na

"řecko

úmyslem

členů

Slovanského spolku bylo chrám koupit, ale rakouská vláda se
postavila proti, a tak zůstalo pouze u pronájmu.
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Slavnostní

vysvěcení

několikaleté

se po

rekonstrukci konalo

28. srpna 1874. Prvním knězem zde byl protojere/ A. Lebeděv (do
roku 1882). Do první
ještě

světové

působili

války v chrámu sv. Mikuláše

dva kněží: v letech 1882-1901 A. Apraksin a od roku 1901 do

roku 1914 Nikolaj Ryžkov.
počátky

Právě

ustavování pravoslavné náboženské obce a její organizace.

Nikolaj Ryžkov se narodil 26.

září

gubernii, jako syn pravoslavného
seminář

1868 v Boriskově v Kurské

kněze.

Absolvoval duchovní

v Kursku a duchovní akademii v Kyjevě, kterou

načež tři

1892,

s jeho osobou jsou spojeny

roky

působil

v synodní

tiskárně

ukončil

r.

v Petrohradě. Roku

1895 byl jmenován žalmistou ruského chrámu ve Vídni, r. 1901 byl
vysvěcen

na

kněze

a stal se

představeným chrámů

v Praze a

Karlových Varech. Roku 1907 byl jmenován protojerejem. 3
V období 1874 - 1914 se v Praze

vystřídalo

celkem sedm

4

diakonů. Kněz byl osobou soukromou a měl zakázáno provádět

jakoukoli propagandu pravoslaví, to znamená, že
(mimo prostory chrámu) konat náboženské úkony,

nesměl veřejně
nesměl

dokonce

ani chodit na ulici v rouchu, a to ani při pohřbech. Úkony, které
kněz

vykonal,

neměly

chrámem farním,

v Rakousku právní platnost. Chrám nebyl

ale soukromým.

Právoplatnou listinu pro

pravoslavné Čechy mohl vydat Jen metropolita bukovinský
v Černovicích. 5 Souvisí to s tím, že v Rakousku byla církev
pravoslavná v letech 1781 - 1874 církví
výraz nahrazen formulací
května

"zákonitě

"trpěnou", později

byl tento

uznaná církev" (viz zákon z 20.

1874). Po celý zbytek 19. století však v

českých

neexistovala žádná pravoslavná náboženská obec ani

zemích

nějaká

jiná

organizace pravoslavných věřících.

Grigorič, Vladimír: Pravos1avná Církev ve státě Československém, Praha, 1928, str. 33.
protojerej = první mezi rovnými v katedrálním duchovenstvu, v pravoslavné církvi též čestný
titul staršího kněze.
3 Grigorič, Vladimír, c. d., str. 169.
4 diakon = jáhen.
5 Grigorič, Vladimír: c. d., str. 41.
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Až na počátku 20. století, kdy počet pravoslavných Čechů
stoupl, se znovu objevily snahy ustavit náboženskou obec. Tento
záměr

narazil na

nepřízeň

vlády, a tak byl

alespoň

založen spolek

"Pravoslavná beseda". Ustavující valná hromada "Pravoslavné
května

besedy" se konala 24.

1903 (na tento den

připadal

tehdy

svátek sv. Cyrila a Metoděje).6 Svolavateli shromáždění byli student
Jiří

práv František Budina,

Svoboda - oba z Prahy a Václav Vrabec,

hodinář ze Žižkova. Na zasedání valné hromady bylo zvoleno

osmnáct

funkcionářů, předsedou

místopředsedou

celkem 27

se stal Václav Artus z Pankráce a

Cyril Pelikán z Prahy.

členů,

Pravoslavná beseda

měla

z nichž 21 bylo pravoslavných a 6 bylo jiného

vyznánL 7 Jako účel zřízení spolku byla deklarována snaha
propagovat a šířit pravoslaví mezi českým obyvatelstvem. Členové
chtěli pořádat přednášky

a vydávat a šířit knihy o pravoslavL Jedním

z cílů bylo i prosadit u ruského synodu prohlášení mistra Jana Husa
za svatého. Oslav u

příležitosti

Husova upálení se zástupci

Pravoslavné besedy účastnili pravidelně. Poprvé právě roku 1903, 5.
července,

Pravoslavná

beseda

vyslala

zástupce

k položení

základního kamene k pomníku mistra Jana Husa. Týž den se také
konala zádušní liturgie.
První

řádná

února 1904.

Předsedou

místopředsedou

byl zvolen prof. Antonín Dobiáš a

Jaroslav A.

dvanáct nových
března

valná hromada Pravoslavné besedy se konala 21.

členů.

Vaněk.

Za necelý rok existence

Přednášková činnost

byla zahájena 27.

1904, kdy prof. Dobiáš promluvil na téma ,,0

Slovany". Druhá jeho

přednáška

klášter") se konala 7.
uspořádala

května

Pravoslavná beseda

("Sergij

přibylo

radoněžský

ruštině

mezi

a sergijevský

1904. Na podzim téhož roku
dvě přednášky

prof. Dobiáše: 20.

listopadu na téma: ,,0 významu ruského jazyka pro Slovany a

6
7

nový zákon o státních svátcích byl přijat roku 1925 .
Grigorič, Vladimír: c. d., str. 42.
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Čechy zvláště" a 12. prosince ,,0 staroslovanském bohoslužebném

jazyku v pravoslaví slovanském".
Druhá

řádná

valná hromada Pravoslavné besedy se sešla 27.

ledna 1905. Bylo na ní zvoleno stejné předsednictvo. Členská
základna se rozrostla na 75

členů,

z nichž 39 bylo pravoslavného

vyznání. Ti byli označování jako "činní". Členové jiných vyznání
nesli

označení "přispívající".

Rozrostla se i spolková knihovna,

která čítala několik desítek titulů.
ledním z nejdůležitějších

problémů,

které spolek musel

v prvních letech své existence řešit, byla nepřítomnost kněze v Praze
během

letních

měsíců.

Otec Nikolaj Ryžkov totiž

pravidelně

odjížděl

v tu dobu do Karlových Varu, kde byla

početná

ruská klientela. V Praze se pak nekonaly mše. Výbor

Pravoslavné besedy dne 18.

června

během

sezóny

1904 rozhodl, že podnikne kroky

k nápravě daného stavu, avšak jeho snaha neměla úspěch.
kontaktům

Koncem roku 1904 došlo také k prvním
Pravoslavnou besedou a

českou

meZI

starokatolickou obcí v Praze.

Starokatolické hnutí bylo reakcí na usnesení 1. vatikánského
koncilu,

především

na

přijetí

v srpnu 1870 v Norimberku
prof.

Schulte

z Prahy)

vatikánského koncilu.
teologů

rok

dogmatu o neomylnosti papeže. Proto
několik německých teologů

podalo

Přesné

protest

proti

stanovisko

těchto

(i

např.

usnesením

1.

nesouhlasících

k výsledkům 1. vatikánského koncilu bylo rozpracováno o

později

v Mnichově na jejich 1. sjezdu. V Německu

vznikat starokatolická sdružení, která

pořádala

začala

vlastní bohoslužby.

II. sjezd v Kolíně nad Rýnem roku 1872 byl významný tím, že na
něm

byl zvolen první biskup

- prof Reinkens z Vratislavi - a

synodální reprezentace (4 duchovní a 5

laiků).

Po smrti Reinkense

se novým biskupem stal Theodor Weber z Bonnu. Roku 1900
patřilo

ke starokatolické církvi v Německu 50 000 věřících.

Podobné církve zakládané teology,

kteří

se

neztotožňovali

s usneseními 1. vatikánského koncilu, vznikaly i v jiných státech
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Evropy (Francie, Itálie, Španělsko, USA - v Chicagu - názvy
jednotlivých církví se trochu lišily). V Basileji roku 1872 proti
dogmatu o neomylnosti papeže vystoupili August Keller a prof.
Munzinger, roku 1875 vznikla ve Švýcarsku 1. "křesťansko
katolická" obec,

rok nato zde zvolili biskupem prof.Herzoga a

v Bernu byla později založena i starokatolická fakulta. 8
Právě

švýcarská

starokatolické církve

starokatolická

české.

církev

stála

u

zrodu

V Rakousku existovala starokatolická

církev od roku 1872 s biskupstvím ve Vídni, biskup
sídlil ve Varnsdorfu, naprostá

českých

většina příslušníků

zemí

církve byli

rakouští a čeští Němci. Českou starokatolickou obec založil Dr.
František Iška roku 1899 v Curychu. Dr. Iška (*1863) byl

původně

katolickým kaplanem, neztotožnil se s usneseními 1. vatikánského
koncilu a při svém pobytu ve Švýcarsku (od roku 1895) se rozhodl
zasílat informativní materiály a brožury do své vlasti, psát články do
českých listů

a

šířit

a

pořádat

v českých a moravských

tak starokatolické myšlenky i mezi

městech přednášky

českým

obyvatelstvem.

Vystudoval v Bernu starokatolickou fakultu a roku 1897 na
starokatolickém kongresu ve Vídni, který se konal i za
biskupů

některých

účasti

pravoslavných církví a církve anglikánské,

napomohl prosadit přijetí tezí odsuzujících upálení Mistra Jana Husa
a Jeronýma Pražského v Kostnici. 7.
výročí

července

1898 u

příležitosti

upálení Mistra Jana Husa dr. Iška v Curychu sloužil 1.

slovanskou katolickou bohoslužbu za

účasti

českých

česko
kněží

Absengera, Přibyla a Peřiny.9 O této bohoslužbě rozeslal letáky do
Čech, část z nich byla v Praze konfiskována. Jeho činnost ve

Švýcarsku vyvrcholila 8. ledna 1899, kdy byla v Curychu ustavena
první "Obec katolická národní církve
několika českých kněží. Přihlásilo
tvořili

8
9

krajané a

část věřící

českoslovanské"

se k ní 100

za

účasti

věřících, patrně část

v českých zemích, kam dr. Iška jezdil

Ottův slovník naučný, díl 23., J. OTTO, Praha 1905.
Iška, František: České starokatolické hnutí, František Loh, Praha 1902, str. 7.
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přednášet.

červnu

kde v
řadu

o tři měsíce později se dr. Iška vrátil natrvalo do Prahy,
1899
(např.

brožur

začal

vydávat

čtrnáctideník

"Národní katolík" a

českoslovanská", "Mučedník

"Národní církev

kostnický", "Bitva u Lipan" atd.). Od 25. prosince 1899 ve svém
bytě rovněž

cílem nebylo plné
ale

chtěl vytvořit

na 20.

neděli.

konal bohoslužby každou druhou

synodě

přimknutí

Iškovým

se ke starokatolické církvi rakouské,

samostatnou obec. Proto bylo ve Vídni v
přijato

rakouské starokatolické církve

září

1900

usnesení, že

mají být tvořeny jen jednojazyčné církevní obce a filiálky.lo
Zároveň

synoda

starokatolíků

která

by

přijala

rozhodnutí,

že

počet

až

českých

dosáhne 5 000 lidí, musí být svolána nová synoda,

umožnila

vznik

plně

české

samostatné

národní

starokatolické církve. Česká starokatolická filiální obec se tak mohla
dále rozvíjet s nadějí, že se v budoucnu
církev. Narážela

občas

na

přemění

nepřízeň úřadů (např.

na samostatnou

8.

července

1900

byly c. k. místodržitelstvím zakázány bohoslužby na oslavu Mistra
Jana Husa v žofínském sále), ale v neděli 21.
obci

vysvětit

kapli, kde nadále mohli

kněží

října

1900 se

podařilo

sloužit bohoslužby (a ne

již v bytě dr. Išky). Šlo nejspíše o tytéž prostory, v nichž měli
pražští starokatolíci kapli i o

tři

roky

později:

v bývalém skladišti

v přízemí domu nakladatelství Františka Šimáčka v Jeruzalémské
ulici. I I Týden po vysvěcení starokatolické kaple (29. října 1900) při
bohoslužbě

dr. Išku odvedla policie k sepsání protokolu a musel

slíbit, že již nebude dále konat bohoslužby slavnostnÍ. 12 Snad šlo o
zákaz

veřejné

pravoslavných

propagace

kněží

starokatolictví

(podobně

v Praze, viz výše). Byly mu

pokuty, ale nezaplatil je a

úřady

již nebyl více

uděleny

obtěžován.

jako
i

u

nějaké

Pražská

Česká starokatolická obec měla roku 1901 289 věřících, roku 1902
Iška, František: České starokatolické hnutí, František Loh, Praha 1902, str.9.
Archiv Národního muzea (dále ANM), fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká
pravoslavná obec, koncept dopisu Boleslava Schnabela a Františka Holuba JUDr. Vladimíru
Srbovi, starostovi královského hl. města Prahy z 19. září 1903, v dopise tito zástupci pražských
starokatolíků žádají starostu o prostornější místnost a žádají městskou radu o "nájem chrámu sv.
Václava na pozemcích bývalé trestnice" -lokace nejasná.
IQ

II

12

věřících.

již 600

vytvoření

k pražské obci do

čeští

Všichni

starokatolíci museli

příslušet

nadějný

start malé

obcí dalších. Tento

starokatolické církve zhatil odjezd jejího zakladatele a neúnavného
propagátora dr. Františka Išky do Spojených

států

amerických, kde

se usadil. Kjeho odjezdu došlo patrně roku 1903, z pramenů to není
zcela jasné. Jeho nástupcem ve funkci duchovního správce se stal
kněz

J.

Peřina,

se kterým mnoho

část

níže). Velká

pražských

členů

obce nebylo spokojeno (viz

starokatolíků

proto od roku 1904

projevovala zájem o sjednocení s pravoslavnou církví. Jejich
církevní

předala

rada

21.

listopadu

Nikolaji

Ryžkovovi

memorandum pro Synod ruské církve v Petrohradě. Ryžkov ho
odeslal metropolitovi Antonijovi,

předsedovi

s prosbou, aby metropolita urychleně

Synodu, 15. prosince

odpověděl

telegramem, jelikož

18. prosince měla být zahájena valná hromada starokatolické obce. 13
Obsahem memoranda byl popis situace, ve které se v té
nacházela
které
dále

česká

přivedly

zde

pražské starokatolíky k úvahám o

byl

podmiňovali

starokatolická obec, byly zde

seznam

sedmi

požadavků,

uváděny důvody,

přijetí

pravoslaví,

jejichž

splněním

pražští starokatolíci svou konverzi. Hned v úvodu

memoranda se zástupci obce odvolávali na to, že sledují
cíl všech

době

starokatolíků

"konečný

západní Evropy: jich úplné splynutí ve

víře

a

náboženské jednotě s pravoslavnou církví. .. ,,14 Přestože je pravda,
že

činitelé

starokatolických

církví

s představiteli

církví

Iška, František: České starokatolické hnutí, František Loh, Praha, 1902, str. ll.
Vladimír Grigorič v obou vydáních svých dějin pravoslavné církve v Československu ( tj.
Pravoslavná Církev v Republice Československé, Praha, 1926, str. 44 a Pravoslavná Církev ve
státě Československém, Praha, 1928, str. 44) uvádí, že obsahem memoranda bylo šest bodů, do
kterých pražští starokatolíci shrnuli svá očekávání od vstupu do pravoslavné církve:
,,1. zřízení pravidelných českých bohoslužeb a všech duchovních svátostí
jazykem českým.
2. Zavedení českých kázání.
3. Pojetí do bohoslužeb staročeských a s náboženského hlediska
nezávadných husitských
církevních zpěvů.
4. Dovolení vedle zpovědi jednotlivců také veřejné, společné zpovědi.
5. Vyučování náboženství u dětí jazykem mateřským.
6. Uznání kostnických mučenníků mistrů Jana Rusi a Jeronyma Pražského za svaté."
12
13

14 ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravoslavná obec, text memoranda
církevní rady české starokatolické obce z 21. listopadu 1904.
13

pravoslavných komunikovali, zástupci sv. synodu ruské pravoslavné
církve se

účastnili

anglikánů

také) a

starokatolických

část činitelů

kongresů

přílišnou

zástupci

západoevropských starokatolických

církví byla i pro sjednocení s pravoslavím,
dovolili

např.

(ale

čeští

starokatolíci si zde

generalizaci. Jednotlivé starokatolické církve jsou

autonomní a ani po sto letech od sepsání memoranda nedošlo ke
splynutí církví starokatolických s pravoslavím.
Zástupci

obce

uváděli,

v memorandu

že

zájem

starokatolické hnutí v Čechách poklesl a dávali tento

o
fakt

do souvislosti s odjezdem zakladatele, duchovního správce
dosavadního

"lídra"

českého

starokatolického

Františka Išky, do USA. Jeho nástupce J.

Peřina

hnutí,

a

JUDr.

dle nich dr. Išku

"nejen v ničem nepředstihuje, ale ani v ničem se mu nevyrovná". 15
Peřina

V memorandu dokonce stojí, že J.
obce

s církví

pravoslavnou. 16

Roku

byl protivníkem sblížení
1903

výměnu

starokatolíci biskupství ve Varnsdorfu o
český

správce, avšak nenašel se žádný
by se

chtěl

ujmout funkce.

Před

zůstane

což by

později

české

pražští

duchovního

(starokatolický)

církevní radou

obce tak vyvstala hrozba, že obec

požádali

kněz,

který

starokatolické

bez duchovního správce,

mohlo vést kjejímu zániku. Toto byl

patrně

hlavní

impuls k tomu, aby se obec přimknula k pravoslaví.
V memorandu se objevují i

připomínky cyrilometodějského

odkazu, ke kterému se dr. Iška - zakladatel
církve - hlásil. V textu je i teze o
tradice od pádu Velkomoravské
kterou, dle

autorů

říše

vědomím

starokatolické

kontinuitě cyrilometodějské

až po

memoranda, zápasila

doslova zde stojí: " ... s

české

národa

počátek

20. století, se

římská

církev tisíc let,

českého

o bývalém jeho

duchovním svazku s církví východní, pravoslavnou a planoucím
národním

sebevědomím

o bývalém slovanském bohoslužebném

15 ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravoslavná obec, text memoranda
církevní rady české starokatolické obce z 21. listopadu 1904.
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jazyku sv.

Methoděje,

Cyrila a

nesrozumitelnou

latinou

lidu

dějin

českému

němčinou. ,,17

zprostředkující

a

českých

Z významných postav

zaměněném

je v textu memoranda

připomenut rovněž Mistr Jan Hus, "veliký mučenník kostnický".18
Při

zmínce o husitství jsou

podpořen

připomenuti

českých

požadavek

kázání

husitští kazatelé,

při

pravoslavné

občasné

pravoslavné církvi je vytknuto

čímž

je

bohoslužbě

a

ulpívání na pouhé

obřadnosti.

Horším
nesrozumitelnost

problémem

modernistů, liberálů

často

české

pro

církevně-slovanského

Citují i v pozdějších letech

nesrozumitelnou

však

katolíky

jazyka pro

české věřící.

se vyskytující výtky ze strany

atd., že se nesrozumitelná latina

staroslověnštinu.

byla

zaměňuje

za

(Ale v pravoslavných církvích se

mše konají i v národních jazycích, dle Vladimíra Grigoriče tak tehdy
konal i Ryžkov v
Zástupci
vypověděli

chrámě

sv. Mikuláše - viz dále).

pražské

poslušnost

starokatolické
vrchní

správě

obce

v

memorandu

starokatolické

církve

v Rakousku a jako další možnost nastolili sjednocení s pravoslavím.
Nevyhovovalo však

kromě

v Praze za více než
neutvořila
přijetí

samostatná

pravoslaví si

splnění

výše

třicet

česká

zmíněných

otázek i to, že se

let existence pravoslavného kostela
pravoslavná obec. Jako podmínky

představitelé české

starokatolické obce stanovili

sedmi bodů:
,,1) Česká kázání každé neděle.

2) Bohoslužba na
neděle

a za význačných
3) Užití

účasti

českém

staročeských

jazyku a to po celý rok každé

svátků.

církevních

chorálů

a jich zpívání za

všech přítomných.

16 Sami pisatelé zde podali důkaz, že ve starokatolické církvi nepanoval jednotný názor na
splynutí s pravoslavím. Dále uváděli, že i biskupství je proti tomu. Nepostřehli zde rozpor
s úvodním tvrzením memoranda ..
17 ANM, fond Drobné fondy, karton DF 3, složka Česká pravoslavná obec, text memoranda
církevní rady české starokatolické obce z 21. listopadu 1904.
18 tamtéž ..
15

4) Prominutí ušní a dovolení veřejné zpovědi.
5)
českém

Péče

o náležité vzdělání školní mládeže v náboženství na

jazyku, vedle

zpěvu

toho pak církevnímu

a

církevně-

slovanském jazyku.
6) Úplná stejnost obřadů (Křtu, oddavek a pohřbu) pro
nehledě

všechny údy obce,

na

různost

společenského

jejich

stavu a

jejich majetkových poměrů.
7)
kazatele

Péči

o brzké prohlášení svatým velikého betlémského

a kostnického

mučenníka,

1.

mistra

Husi,

v celé

pravoslavné církvi." 19
Splnění

prvních

čtyř

starokatolíků

za nezbytné již

z nich mohla

přijmout

při

věřící

pro všechny

(viz pozn.

č.

bod

níž by velká

Grigorič

část

v obou svých

č.

při

6 - tj. stejnou podobu

ze všech sociálních skupin bez rozdílu

14). Mohl vycházet zjiného

na dochovaném strojopisném
muzea je pouze jediný

činitelé

pravoslavné církve vynechal

výčtu požadavků českých starokatolíků

obřadů

pokládali
při

první mši,

pravoslaví. Vladimír

dějin československé

vydáních

požadavků

exempláře

exempláři

nečitelný

memoranda-

v Archivu Národního

podpis jednatele, ve dvacátých

letech mohla být dochována i jiná verze. Je možné i to, že Ryžkov
před

zasláním memoranda metropolitovi Antonijovi text upravil a

tento požadavek sociální rovnosti vynechal - s ohledem na
v Rusku.
použít.
právě

Právě

Ryžkovem upravenou verzi mohl Vladimír

Každopádně

u té jeho

poměry

Grigorič

je zvláštní, že u tak závažného dokumentu a

části,

kde kladou potenciální konvertité podmínky,

za kterých jsou ochotni vstoupit do jiné církve, si

nemůžeme

být

jisti přesným zněním těchto podmínek.
Nicméně

ať

zaslána šestibodová

či

již byla ruskému pravoslavnému synodu
sedmibodová verze, je třeba se zmínit o tom,

že pokud šlo o první dva body, tak Nikolaj Ryžkov v pravoslavném
19 ANM, fond Drobné fondy, karton DF 3, složka Česká pravoslavná obec, text memoranda
církevní rady české starokatolické obce z 21. listopadu 1904.
16

chrámu sloužil mše a kázal

česky

již v předešlých letech a šlo tedy

pouze o formální schválení.

Stejně

v případě pátého bodu, týkajícího

se

vyučování dětí

v mateřštině,

Nikolaj Ryžkov totiž v té

jen schválit daný stav.

době vyučoval

Zbylé

tři (čtyři?)

Stejně

tak metropolita Antonij

body

stačilo

doporučil

22

žáků

pražských škol.

Ryžkov synodu ke schválení.

doporučil

synodu schválit všechny

body. To také obratem 18. prosince 1904 telegraficky oznámil
RyzvkOVoVl.. 20
Úmyslem příslušníků pražské starokatolické obce však nebylo
přičlenit

se k ruské pravoslavné církvi, nýbrž v budoucnu ustavit

samostatnou

"česko-slovanskou"

osmnáctou pravoslavnou církví.

autokefální církev, která by byla

Chtěli

se k cyrilometodějským tradicím.
pravoslavné orientace byl

přinášeli

Dalším faktorem

společný

národů hlásících se k pravoslaví.

založit národní církev a vrátit

21

slovanský

původ

s většinou

s sebou určité předsudky a neznalosti o pravoslaví

sedmi

bodů svědčí

zvolení

Zároveň si tito starokatolíci

car je jakýmsi papežem všech pravoslavných,
oněch

při

stejně

(např.

že

tak formulace

o malých znalostech pravoslaví,

prvních pět z nich jsou věci, které jsou v pravoslavné církvi

neboť

běžné

a

rozšířené).

Mnoho

bodů

ze

věrouky

starokatolické

pravoslavné bylo shodných. Starokatolíci

stejně

uznávali písmo, prvních sedm všeobecných
cařihradské

a

z věrouky

jako pravoslavní

koncilů

a nicejsko-

credo bez filioque, neuznávali dogma o svrchovanosti a

neomylnosti papeže,22 shodně nepokládali za nutnou soukromou
zpověď,

atd.

V případě

bohoslužeb

prosazovali

bohoslužby

Grigorič, Vladimír: c. d., str. 44.
ANM, fond Drobné fondy, karton DF 3, složka Česká pravoslavná obec, text memoranda
církevní rady české starokatolické obce z 21. listopadu 1904: "V Čechách jevila se vždy a jeví
se posud veliká láska k Slovanům a snaha osvojiti si jejich jazyky."
22 Bible svatá, Česká biblická společnost, Praha 1991 - evangelium sv. Matouše, kap. 23, verše
8. - 9.: "Ale vy nebývejte nazýváni mistři, nebo jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všickni
bratřijste. A otce nenazývejte sobě na zemi, nebo jeden jest Otec váš, kterýžjest v nebesích"
17
20

21

v národních jazycích stejně jako pravoslavní. 23 Styčných bodů bylo
více a bylo již

řečeno,

že se pravoslavní biskupové

účastnili

starokatolických kongresů. Rozhodujícím impulsem pak patrně byla
snaha uchránit obec

před

postupným rozpadem a zánikem v situaci,

kdy její zakladatel, propagátor a duchovní správce dr. František Iška
zahraničí

odešel do

čeští

a

starokatolíci již

neměli

ve svých

řadách

osobnost, která by ho mohla nahradit. S jeho odchodem se
vzdalovala i ona

naděje,

že by se jednoho dne z "pouhé" filiální
česká

obce rakouské starokatolické církve stala samostatná

starokatolická církev. I když v prvních letech existence narostl počet
členů

začínal

obce na 600,

přimknutím

se

k rakouské

věřícími

mluvícími

v češtině. Je to
formulaci
přijetí

starokatolické

volbě

církvi

větším

mezi

s německy

i kněžími a přijetím "slovanského" pravoslaví si

předáci starokatolíků

perspektivnější,

Při

stagnovat.

zvolili variantu, která se jim zdála

patrně

již jen z důvodu zachování bohoslužeb a kázání
vidět

oněch

šesti

i z toho, jaký
(či

sedmi)

důraz

bodů,

na tento aspekt kladli

při

jejichž uznáním podmiňovali

pravoslaví. V obou verzích jsou tyto dva body na prvních

místech.
výroční

18. proSInce 1904 byla zahájena

členům

oznámila, že je

předčítán

seznam všech,

pražské starokatolické obce. Církevní rada
přestoupit

rozhodnuta
kteří chtěli

se

k pravoslaví. Byl

valná hromada

podniknout tento krok, a bylo oznámeno, aby se ti,

chtějí ještě připojit,

na seznam

s krokem souhlasili, pak

přijali

1905. Jednalo se celkem o 104
však nestali

členy

připsali.

pravoslaví

věřících.

Ti starokatolíci,

během března

kteří
kteří

a dubna

Tito bývalí starokatolíci se

Pravoslavné besedy, ale založili vlastní organizaci

"Česká obec pravoslavná", jež měla ve svém čele sbor důvěrníků.

Bible svatá, Česká biblická společnost, Praha 1991 - 1. epištola sv. Pavla ke Korintským,
verš 14.: "Nebo modlím-liť se jazykem, duch můj se modlí, ale mysl má bez užitkujest.", verše
18. - 19.: "Děkuji Bohu svému, že více než vy všickni jazyky mluvím, Ale v zboru raději bych
chtěl pět slov srozumitelně promluviti, abych také jiných poučil, nežli deset tisíců slov
jazykem."
18
23

Oba

dva

prostřednictvím

subjekty

-

"Česká

tj.

důvěrníků

svého sboru

obec

pravoslavná"

a "Pravoslavná beseda"

při

chrámu sv. Mikuláše prostřednictvím Nikolaje Ryžkova - se v lednu
1905 nezávisle na

sobě

obrátily na episkopa Dalmatsko-istrijské

eparchie24 v Zadaru Dr. Nikodima Milaše. Přestoupivší starokatolíci
po

něm chtěli ujištění,

že uznává pravoslavné rakouské státní

příslušníky v Čechách pod svou duchovní jurisdikcí. Nikolaj

Ryžkov se na

něj

zase obrátil 20. ledna 1905 se žádostí, aby jej

episkop dr. Nikodim Milaš

úředně

zmocnil vykonávat

právoplatně

veškeré náboženské úkony pro pravoslavné obyvatele v Čechách a
na Moravě.
7. února 1905 dr. Milaš
mu, že jeho žádosti

odpověděl

nemůže vyhovět.

Nikolaji Ryžkovovi.

Odvolával se při tom na zákon

z 19. prosince 1890, dle kterého byla jeho
eparchiálního episkopa omezena

Sdělil

kromě

působnost

jako

Dalmácie a Istrie již pouze

na pravoslavné obyvatele žijící v policejním obvodu politického
města Vídně.

Ryžkovovi

Proto dr. Milaš nemohl z titulu své funkce
plnou

moc

k vykonávání

náboženských

udělit
úkonů

v Čechách a na Moravě. Zároveň v dopise oznamoval, že má
v úmyslu obrátit se na ministerstvo kultu ve Vídni a požádat jej, aby
byly

církevně-administrativní poměry nově

pravoslavné rakouské

občany,

a to i pro ty,

upraveny pro všechny

kteří

se nacházejí mimo

hranice stávajících pravoslavných eparchií. Tento dopis
sloužil jako jeden z důkazů

stoupencům

v československé pravoslavné církvi?5
Nikodim Milaš v únoru 1905 i bývalým

cařihradské

později

orientace

Oficiální dopis zaslal dr.
starokatolíkům

sdruženým

v "České obci pravoslavné". Dopis obsahoval totéž sdělení, tj. že
Čechy leží mimo oblast jeho působnosti, ale že bude mít snahu

episkop = biskup.
eparchie = diecéze
.25 Národní archiv, fond MŠkNO - osobní, karton Č. 202 - Sawatij, stížnost Vrabce - Sawatije
k nejvyššímu správnímu soudu z 19. 5. 1941.
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působit

na ministerstvo kultu, aby došlo ke

změně

stávajících

poměrů.

Když Nikolaj Ryžkov nepochodil se svou žádostí u episkopa
března

dalmatsko-istrijského, obrátil se 1.

1905 dopisem na
vysvětlení

metropolitu Bukoviny a Dalmácie Vladimíra. Prosil ho o

celé záležitosti. Informoval ho, že je jediným pravoslavným knězem
v Čechách a na Moravě, avšak nemá nad zdejšími pravoslavnými
představiteli

obyvateli jurisdikci a ve všem podléhá

nejbližší

pravoslavné obce - správci srbského chrámu sv. Sávy ve Vídni.
Avšak když

měla

vytvořena

být

samostatná pravoslavná obec

v Čechách, chtěl Ryžkov od metropolity vědět, ke které jurisdikci
bude nová pravoslavná obec náležet. Dopis
odpoveVd'1. 26
V březnu a dubnu

postupně

starokatolíci k církvi pravoslavné.

třech

ve

Zároveň

patrně

zůstal

bez

přešli

104

skupinách

z Ruska

přišla odpověď

od pravoslavného synodu na jejich šestibodové memorandum z 21.
listopadu 1904. Metropolita Antonij je
vyřízení. Pět
svatořečení

z šesti

bodů

synod

v kompetenci a musel

dočkala

sám o
vyčkat

sboru

sněm

neměl

důvěrníků

pozdější

jeho

dobu,

svatořečení

národních pravoslavných
předal

tuto

odpověď

v chrámu sv. Mikuláše. Tato událost se

ohlasu v denním tisku a reagovala na ni i skupina

pravoslavných

vídeňských

"Pravoslavném vzájemně
založen

na

sobě

Nikolaj Ryžkov 9. dubna 1905

slavnostně

ke kladnému

tedy bylo schváleno. Pouze žádost o

mistra Jana Husa byla odložena na

jelikož ruský

církví.

doporučil

během

Čechů,

vzdělávacím

kteří

byli

sdruženi

v

spolku ve Vídni". Spolek byl

roku 1898 okruhem lidí okolo

rytíře

Dobrzanského

a dr. M. Živného, který původně v osmdesátých letech založil
spolek politický - "politickou jednotu,,27 - a na utváření tohoto
otázce jurisdikce české pravos1avné církve bude věnována samostatná kapitola.
ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravos1avná obec, originál dopisu
představitelů Pravos1avného vzájemně vzdělávacího spolku ve Vídni členům Pravos1avné
besedy z 28. srpna 1905, v dopise stojí, že dr. Živný "začal dělat slovanskou politiku a řečnilo
20
26

27

spolku měl v devadesátých letech podíl i Jiří Stříbmý,28 v té době
redaktor v Českých Budějovicích. Dr. Živný (". ... kterého my sobě
velice vážíme jako řečníka slovanského - politického.,,)29 se roku
1897 přestěhoval do Olomouce, ale ve Vídni tato "politická jednota"
zůstala

zachována i po jeho odchodu. Mezi jejími

členy

bylo asi

dvacet pravoslavných věřících30 - ponejvíce ve vedoucích funkcích a jeden z nich, jménem Šohaj, sepsal stanovy nového pravoslavného
spolku, které byly schváleny za Badeniho3! vlády roku 1897. Ze 40
zakládajících

členů

se do roku 1905

členská

základna

rozšířila

na

200 věřících?2
Hned ll. dubna 1905 napsali vedoucí
v

čele

představitelé

spolku

s předsedou Františkem Lokajem dopis Nikolaji Ryžkovovi,

v němž mu vzdávají hold za vykonanou práci a

oceňují

význam

Poněkud nadneseně

v listu

uvádějí:

rozhodnutí ruského synodu.

"Český národ dal pravoslaví bratrskému národu ruskému, ruský

národ vrací jej Čechům zpět zachované čisté a silné. Budiž všem
činitelům dík za tO.,,33 Dle autorů dopisu se mělo jméno Nikolaje

Ryžkova

stkvít se zlatou

září

v historii

"českého

slovanského

národa".34 Nikolaje Ryžkova za jeho zásluhy o oživení tradic sv.
Cyrila a Metoděje řadí

oslavně

po bok Mistra Jana Husa a Jeronýma

Pražského. Vídeňští Češi dále v dopise přiznali Praze primát
v prosazování pravoslaví,
pravoslaví. Co ztoho

nicméně

měl? Několik soudů

dali najevo, že i oni se snaží

i jeho vinnou, užitím několika slov na korunu,

několika měsíční žalář."

Jiří Stříbrný je v dokumentu charakterizován následovně: "To samé i redaktor Stříbruý, vůdce
nár. organisace, toho času v Budějovicích, též pravoslavný člověk, ale velmi slabý."
29 tamtéž. - píší tak o něm vídeňští pravoslavní Češi.
30 tamtéž ..
31 Kasimir Felix hrabě Badeni (1846 - 1909), nejprve v letech 1888 - 1895 haličský
místodržitel, od roku 1895 do roku 1897 předlitavský premiér.
32 ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravoslavná obec, originál dopisu
představitelů Pravoslavného vzájemně vzdělávacího spolku ve Vídni členům Pravoslavné
besedy z 28. srpna 1905.
33 ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravoslavná obec, originál dopisu
vůdčích představitelů "Pravoslavného vzájemně vzdělávacího spolku ve Vídni" Nikolaji
Ryžkovovi z ll. dubna 1905. Je pravdou, že na Kyjevskou Rus pronikli někteří Metodějovi žáci
po pádu Velké Moravy r. 906 a přinesli s sebou i staroslověnské církevní texty. O Vladimírův
(později byl prohlášen ruskou pravoslavnou církví za svatého) křest měla však zásluhy spíše
byzantská - řecká ortodoxní církev a tento akt souvisel mimo jiné se sňatkem knížete Vladimíra
a princezny Anny, sestry byzantského císaře Basilea II.
34 tamtéž ..
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upevňovat

pravoslavnou víru mezi

českou

komunitou v hlavním

městě monarchie a hodlají v tom pokračovat. Apel "Žádáme, aby

jste se i nám stal tím, čím jste se stal Čechům v královstvL,,/5 který
stojí v závěru listu, lze těžko interpretovat,
členů

Pravoslavného

vzájemně

neboť

vzdělávacího

z tohoto dopisu od
spolku ve Vídni,
přišel

zaslaného do Prahy v dubnu, ani z dalšího, který
1905, nelze vyvodit

nějaké

záměry

konkrétní

jeho

23.

května

členů, kromě

povšechných formulací o posilování víry, ani to, jakou úlohu by
měl

v nich

hrát Nikolaj Ryžkov, jehož

působnost

se vztahovala na

území Českého království, a který se pohyboval mezi Prahou a
Karlovými Vary, a

těžko

se proto mohl

v jiné farnosti. Všichni pravoslavní

věřící

vměšovat

do záležitostí

slovanského původu žijící

ve Vídni totiž přináleželi k farnosti srbského chrámu u sv. Sávy.36
Až koncem srpna se ve

třetím

zachovaném listu

členové

spolku

blíže vyjádřili ke svým plánům a záměrům (viz níže).
23.

května

zaslali

Češi

pravoslavní

z Vídně

Pravoslavné besedy druhý dopis, v němž jim pouze ve
děkují

za zaslané provolání

(patrně

šlo o výše

členům
stručnosti

zmíněnou odpověď

ruského pravoslavného synodu). Pisatel Gednatel spolku František
Kulhánek) v něm píše: " ... nikdy jsem
neviděl
schůzi

ještě

tak

nelíčené

jako když j sem Váš milí [!!! -O. B.] dopis
vyborové [!]

předčítal, můžete

být

radosti

bratrům při

ubezpečeni,

že s Vámi

milí bratři jsme jedno srdce, jedna ruka a tak taky zůstane.,,37 Dále
uvádí, že jim zasílá
prosí je o zaslání

několik výročních
ještě několika

zpráv (nezachovaly se) a

provolání

nejsvětější

správní

všeruské synody.38 Vycházíme-li z předpokladu, že členové spolku
(resp. jednatel Kulhánek)

měli

oním provoláním

skutečně

na mysli

dopis ruského synodu o schválení šestibodového memoranda
pražských

starokatolíků,

nabízí se logicky otázka, jaká jiná

tamtéž ..
viz kapitola o otázce jurisdikční.
37 ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravoslavná obec, originál dopisu
jednatele Kulhánka členům Pravoslavné besedy z 23. května 1905.
35

36
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"provolání" nejsvětější všeruské synody ještě tito vídeňští Češi
chtěli

době

zaslat? V té

existoval pouze onen jeden dopis z Ruska,

který Ryžkov 9. dubna 1905

slavnostně předal členům

pražské

Pravoslavné besedy (viz výše). Vídeňští pravoslavní Češi patrně
předpokládali,
osobně

že pražská Pravoslavná beseda

či

jsou s všeruskou pravoslavnou synodou v

Nikolaj Ryžkov

častém

písemném

styku.
Třetí
vzájemně

zástupců

a nejobsáhlejší dopis od
vzdělávacího

spolku

ve

Vídni

Pravoslavného

obdrželi

členové

Pravoslavné besedy koncem srpna 1905. V něm jim pisatelé nejprve
děkují za rady a (opět): "za zaslané poslání sv. Všeruské Synody".39

Z dopisu vyplývá, že jim pražští pravoslavní Češi nabízeli pomoc,
na kteroužto nabídku
katechismů

a

vídeňští

stříbrných

opatření

reagují žádostí o

pozlacených

křížků

velkých

pro konvertity a

křtěnce. Dále můžeme z dopisu zjistit, že i pravoslavní Češi ve

Vídni pořádali oslavy na den

výročí

upálení Mistra Jana Husa. Stalo

se tak roku 1905 a slavnost nesla název "oslava slov.

věrozvěstů

a

mistra J. Husy".4o Vídeňští píší do Prahy, že jim závidí vydařenou
slavnost,

neboť

ta ve Vídni se nevyvedla:

"Ačkoliv

výbor postavil

dobrý program ..... nebylo nám dáno dílo toto provésti, proto náš
žal! ,,41 Zajímavé je odůvodnění neúspěchu vídeňských slavností:
" ... a to né snad, že bychom
řečníků,

ale

prostě

neměly

[!!! - O.B.J dostatek dobrých

dílem liknavost, dílem

zaneprázdnění,

dílem i

letní doba - doba výletů.,,42 Toto konstatování nezájmu vídeňských
Čechů o jednu z nejprestižnějších národních slavností a fiasko

celého podniku
objevuje v listu o

poněkud

dvě

kontrastuje se sebechválou, která se

stránky dále: "A jestli nyní

někdo řekne,

že

naše ... [nečitelné - patrně slovo "vedení"- O.B.J není dobré, musíme
tamtéž ..
ANM, fond Drobné fondy, karton DF. č. 3, složka Česká pravoslavná obec, originál dopisu
představitelů Pravoslavného vzájemně vzdělávacího spolku ve Vídni členům Pravoslavné
besedy z 28. srpna 1905.
40 tamtéž ..
41 tamtéž ..
38
39
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na to

říci

Buďto

tolik:

připadě

škodolibosti po
udělaly

to

řikáš

[! - O. B.] ze závisti neb zlosti, neb
věci.

[!] i hlouposti neb nerozumíš

[!!! - O. B.] 180 hlav pravoslavných a tudíž o

neúspěchu nemůže

být ani

řeči ...... jest

nějakém

otázkou, jestli by za ten

udělalo

nejhorší, byl dokázal tolik, co

My

několik

těch

čas

krejčí,

zámečníků, ševců?,,43 Pokud je pravdivý údaj o počtu členů
vzájemně vzdělávacího

Pravoslavného
dětí,

členové

což sami

při

s podivem, že
shromáždění

k Husovu

do ní již byla

členů včetně

v listu zužují na 80 hlav rodin, pak je trochu

takovém

měla členů ještě méně

spolku, tj. 200

počtu

výročí.

nebyli schopni lépe zorganizovat

Pražská pravoslavná beseda totiž

(ke 4. dubnu 1906, tj. o 7 měsíců později, kdy

začleněna část

bývalých

starokatolíků,

šlo o 79 lidí) a

vídenští pravoslavní Češi jejím členů ve svém dopise gratulují
k vydařené slavnosti. A nutno podotknout, že i v Praze byli
členové

Pravoslavné besedy

zaneprázdněni

jistě

a že i zde byla "letní

doba - doba výletů".
Členové

vídeňského

pochopitelně odůvodnit

potíže

českého

spolku

a jako

se

tento

ospravedlnění

v listu

nezdar
uvádějí

snažili
obecné

hnutí ve Vídni. Tato pasáž je velice zajímavá

charakteristikami

oněch problémů

a

rovněž

typologií

vídeňských

Čechů, a proto stojí za to ocitovat ji v plném znění (a to i

s pravopisnými chybami): "Žijeme drazí bratří na jiné půdě, jiný
význam a jiné potřeby má slovanský
Vídeň největším českým městem

provésti

bůh

zde,

svůj

vážně

nazívá [!] se

kompaktně,

zvláštní zájem, své zvláštní

povinnosti. Ti co pracují na
nemyslí to dosti

ačkoli

a zdá se, že by se zde mohlo

ví co, není tomu tak. Nežijeme zde

jednotlivec má

Vídně,

člověk

potřebách

každý

potřeby

národních je velmi málo a

- mnohdy jako sport. - Usedlí a příslušní do

propadají jako maloživnostníci ponejvíce ...

[nečitelné-O.B.]

... a hledí na radnici ne jich řemeslné ... [nečitelné-O.B.J. .. stav.
42
43

a

tamtéž ..
tamtéž ..
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Dělník

nejméně

tovární jest soc. demokrat, stím není žádná
dělník český

o náboženství a

řeč

na

národní byl by dosti dobrý

člověk, kdyby jej známá svobodomyslnost jeho vůdce

44

nedržela

v kleštích. Úředník nižší, kdyby i chtěl - ale on nechce jemu jest vše
hloupé - nesmí namále

sobě

úředník?

nafouklí pávy a dokonávají ten život na

prostě

- to jsou

výsluní tak zvané

české

karieru poškodit, a višší [!-O.B.]

šlechty, která

opět

po nemocnicích

třeba

v Čechách rozdává zázračnou vodu z katolických studánek. Tak asi
vypadá ten český živel ve Vídni.
A
vůli

těch

dobrých jest tak málo a tak chudí jsou, že

jest jim nemožno

dělat

při

nejlepší

více [!] jak jim poměry dovolují, ba i u

těch bychom sobě přáli vícero dobrých vlastností.,,45
členů

Je škoda, že se nedochovaly seznamy
vzájemně vzdělávacího

Pravoslavného

spolku ve Vídni, za kterých by se dala zjistit

jejich sociální rozvrstvenost. Z výše uvedených zmínek o
zámečnících

a ševcích atd. lze usuzovat, že typickým

majetnější, národně

a slavjanofilsky smýšlející

majetnosti lze pochybovat,
činil

1"20 K.

ročně

členem

řemeslník.

neboť členský příspěvek

krejčích,

byl

I když o

tohoto spolku

na hlavu a pisatelé v dopise dodávají, že: " ... ani

ten se neplatí, neb má pokladník přes 200 K. venku, a to chcete, aby
platily ještě více? S tím není možné počítati.,,46
Závěr předešlého

žádostem, které

citátu nás

přivádí

členové vídeňského

ke

dvěma nejdůležitějším

spolku vznesli ke

členům

pražské Pravoslavné besedy. Šlo o to, aby jim doporučili a zajistili
kněze, či alespoň nějakého

místnost pro spolková

duchovního

shromáždění

a

vůdce

a přispěli na vhodnou

přednášky.

K prvnímu bodu

pisatelé mimo jiné uvádějí: "Ale vzdor tomu jsme ochotní a budeme
Vám

vděční,

když Vy milí

bratři

nám

někoho

na předek

odporučíte,

44 míněn bezpochyby Václav Jaroslav Klofáč (1868-1942), český politik, zakladatel (1897) a
předseda České strany národně sociální, v letech 1901-1918 byl poslancem rakouské říšské rady

ve Vídni, v letech 1914-1917 byl vězněn, 1918-1920 působil ve vládě jako ministr národní
obrany ČSR, v letech 1920-1938 byl místopředsedou senátu.
45 tamtéž.
46 tamtéž.
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aby naše svatá

věc

předu,

šla rychleji ku

my zde nevíme o nikom.

Pravda - jest zde nám milý Dr. Živný, ale ten se nehodí do spolku
náboženského, ten jest nám velmi dobrý v Klubu rak. národností,
kde jest mu dovoleno

volněji

pronésti politickou

řeč

slovanskou,

tam a jen tam jest jeho pole, kde nám může více prospěti jako u nás,
kde jsou jemu ústa vázána stanovy [! - O.B.].,,47 Z citované pasáže
vyplývá, že dr. Živný, zakladatel původního spolku, se po několika
letech v Olomouci
neaspiroval na
vzdělávacím

vůdčí

Vídně

vrátil do

a byl zde aktivní, ale již
vzájemně

úlohu v místním Pravoslavném

spolku.

Pisatelé dále
(neuvádějí

opět

uvádějí,

že jim bylo

při

založení spolku slíbeno

kým - asi ministerstvem školství), že až

počet členů

spolku dosáhne jisté úrovně, bude jim přidělen vlastní chrám i

dům.

Na tento cíl se tedy upnuli a sváděli na to i svou nemajetnost: "Proto
v tomto

očekávání,

nekladli jsme žádnou váhu na rozmnožení spolk.

jmění nýbrž na získání nových členů ... ,,48 Aby nové členy mohli

dále získávat,
uvésti

potřebovali

slušnou místnost, " ... kde bychom mohly

vážnější příznivce, kteří

kterým bychme
přednášek

jsou na slušné místnosti zvyklí,

mohly [!-O.B.] mimo vážného rozhovoru a

též poskytnouti slušné zábavy, kde se nechá něco

a z výdělku toho mohly [!]

sobě

vytěžiti

vydržovati našeho otce duchovního

i vzorného učitele. To bylo naše mínění a jest až dosud.,,49 Vídeňští
pravoslavní Češi se tedy pohybovali v jakémsi začarovaném kruhu:
aby dostali slíbený chrám a
aby navýšili
alespoň

dům, potřebovali

počet členů, potřebovali

navýšit

počet členů

k jejich získávání

slušnou místnost pro konání jak

přednášek

a

dům, či

a vážných

rozhovoru, tak "slušné zábavy", která by jim mohla vynést
prostředky

na plat pro duchovního. Z dalších

spolek dosud žádnou místnost
pořádali
47
48

své

schůze).

neměl

Místnost

(pisatelé

chtěli

tamtéž.
tamtéž.
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řádků

vyplývá, že

neuvádějí,

kde tedy

využívat i pro setkávání

působí

s jinými Slovany. Jejich argumentace
"Drazí

bratři!

zvlášť

impozantně:

vzduch ptáku, to pro spolek vlastní

sobě nemůžete představiti,

místnost, ani
spolek a

rybě

Co voda

vskutku

co znamená ve Vídni pro

pro "Pravoslavný spolek" místnost vlastní, kam jde

každý jako domu, kde najde

čtení,

zábavu, rozhovor a levné

pohostinství. "so Zdá se, že vlastní spolková místnost byla pro
vídeňské pravoslavné Čechy podstatnější než nový chrám (i když

roli hrálo asi i to, že chrám by byl mnohem
spolková místnost

měla

nákladnější).

Tato

být tedy jakýmsi "klubem" pro pravoslavné

Čechy a další vídeňské Slovany, kde by se konaly především
přednášky

pro

města, kteří

nově

se

přistěhovavší

" ...jsou v Leitanii

slovanské obyvatele hlavního

nesmělý

[! -O.B.J že by

člověk

plakal, ty nejhorší protivníky slovanské církve považují za nejlepší,
nejmoudřej ší lidi ..... z těch lidí máme dělat teprv slovanské lidi. "Sl

To, že považují spolkovou místnost za
chrám také
českému

explicitně vyjadřují

na jiném

ve Vídni jest předem dostati

[nečitelné

důležitější
místě:

může

"Našemu

člověku

vzdělání dějinného, otevřít

- O.B.J ... oči, co byly [!-O.B.J jeho

býti my, to se jemu

než samotný

předkové

...

a co máme

podat jen ve spolkové místnosti, nikdy ne

v církvi zbožným kázáním. "S2 V tomto citovaném souvětí pisatelé
nejlépe odhalují pozadí,
vzájemně vzdělávacího

záměry

a motivace celého Pravoslavného

spolku ve Vídni. Vedoucím

představitelům

tedy šlo spíše o ideologické, nacionální a slavjanofilské
mezi

českým

obyvatelstvem v hlavním

lídr

na bázi

přešel

monarchie, než o

věci.

Tomu napovídá již sám fakt, že spolek se

původní

"politické jednoty" a jeho zakladatel a první

duchovní stránku
utvořil

městě

po svém návratu do

Vídně

do

Klubu rakouských

národností a na chodu pravoslavného spolku se již
nepodílel.

působení

Paradoxně

ovšem v tomto kontextu

tamtéž.
tamtéž.
51 tamtéž.
52 tamtéž.
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50
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působí

výrazně

požadavek

vyslání duchovního

vůdce,

účely

lépe by se pro tyto

hodil nejspíše

politický agitátor. Z citovaného listu vyplývá, že jim

přesně

totéž

vytkli členové Pravoslavné besedy a vídeňští pravoslavní Češi jim
na jejich výhrady odpověděli
světlý

následovně:

"Uznáváme milí bratři ten

nejraději

bychom následovali Vás

duchovní úsudek Váš a

v ohledu tom,

dělat

že zásluha naše by

lidé dobrýma věřícíma [!-O.B.]
před

Všemohoucím došla

není to tak možné, jak sobě
se stal pravoslavným

přestavujete

kvůli

nedělá,

že .... (nečitelné,

spasen býti

může

patrně

a že jen

dříve

řekne,

kvůli

že to

a víme,

ohlasu, ale zde

nedostanete-li

národnosti,

nedostanete nikdy. Každý Vám

křesťany

člověka,

aby

náboženství jej

kvůli

náboženství

"už") ... náboženství má, ve kterém i

kvůli

udělá,

národnosti to

naproti tomu

jsou Vaše důchovní [!-O.B.] důkazy marné."s3 Tato otevřenost je
říci,

vskutku šokující a dá se snad
definitivně

že v této citované pasáži

padá maska pravoslavných

VYJevuJe

skutečný

pisatelů,

že s takovou argumentací

charakter spolku.

křesťanů

Neméně

uspějí

zarážející je naivita
u ruského

kněze,

křesťana

Nikolaje

absolventa teologie a zbožného pravoslavného
patrně

Ryžkova, pisatelé ho
vláda o

devět

let

později)

považovali

(podobně

dobře míněnou

Pravoslavné besedy, aby se zasadili u

správy o

pořádání

jako rakouská

za jakéhosi slovanského politického

agenta a slavjanofilského propagandistu. Na
členů

a naplno se

bohoslužeb v

vídeňské

radu

duchovní

češtině, představitelé vídeňských

pravoslavných Čechů odpovídají podobně absurdním a zarážejícím
způsobem:

" .. .i s tím

přišel

že náš lid by
.... [nečitelné kdybychom to
počet četněj šL

nemůžeme

souhlasiti a to ze stanoviska toho,

jednou, dvakrát,
počet

O.B.] ... na ten
chtěli udělat

A

věřte

kvůli

již

tomu, milí

bratří,

pořád méně,

až by se

na kterém jest

teď.

A

nepravoslavným, nebyl by
že ten, kdo do církve chce

jít, vyslechne sv. liturgii i ve staroslovanském jazyku velmi rád, a to
jest ten pravý Slovan. Aby jste [!-O.B.] i v ohledu tomto byly [!]
53

tamtéž.
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uspokojeni drazí bratři, musíme Vám sděliti, že i sám Dr. Živný
lístků

nechal tisíce

tisknouti, kde se oznamovaly bohoslužby

slovanské, které se rozdávaly

při shromážděních

jaký byl výsledek? - žádný!"

po celé Vídni, a

Takovou argumentaci asi nelze

označit

jinak, než jako ryzí pragmatismus. Vezme-li se v úvahu, že

členové

tohoto spolku znali

odpověď

na memorandum pražských
z bodů, jejíchž

ruského pravoslavného synodu

starokatolíků,

splněním podmiňovali

museli znát i první

Iškovi následovníci

k pravoslaví a tímto prvním požadavkem byla
neděle".

kázání každé

Na konci srpna 1905, kdy odeslali pisatelé dopis do Prahy,

již zaujímali
besedě

"česká

přestup

a

někteří

autoři

ze

starokatolíků

vedoucí pozice v Pravoslavné

listu jim de facto dali najevo, že požadavky,

kvůli

kterým psal Nikolaj Ryžkov svatému synodu do Ruska a kvůli nimž
metropolita Antonij telegrafoval 18. prosince 1904 Ryžkovovi do
Prahy, jsou pro vídeňské pravoslavné Čechy naprosto nepodstatné a
že tak

stěžejní věc

jako je mše v národním jazyce je jim zcela

lhostejná. Další návh

představitelů

spolek vydržoval svého
finanční

kněze,

Pravoslavné besedy, aby si

pisatelé odmítají s poukazem na

situaci (viz citát na str. 14). Je možná záhodno znovu

zopakovat v něm obsažené tvrzení, že
má pokladník

se neplatí, " ... neb

přes 200 K. venku ... ,,54 Termínem mít peníze

"venku" se možná
možná

příspěvky

zpronevěra.

dobré, kdyby JIm

označovala nějaká

Pisatelé
kněze

uvádějí,

znalého

investice, v horším

případě

že by pro jejich spolek bylo
češtiny

vydržovala

důchodní

správa.
I

závěr

tohoto listu stojí za citaci: "Pracujeme tedy na své

posvátné myšlence, a jestli naše náhledy se v některých bodech
rozchází, není to zajisté z nedostatku nadšenosti, rozumu, pevné
vůle, ale jest to pouze hra přítomnosti a poměrů.,,55 Nabízí se

poznámka, že
54
55

členové

spolků

se lišili v základních

tamtéž.
tamtéž.
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věcech

a

měla

nadšenost

každá skupina pro

selhání pouze na hru
sebereflexi

pisatelů.

přítomnosti

Dopis

končí

a

něco

jiného. A

poměrů,

to

svádět

nesvědčí

oslavnou frázovitou

vlastní

o výrazné

větou:

"Tot'

náš bratrský pozdrav na Vás - tot' naše nadšení, naše síla, náš
rozum, a vše to na slávu Slovanstva, na slávu národa našeho, na
Cyrrillo-Methodějských

slávu sv.
víra

či

sláva Boha

překvapující,

že

vzdělávacího

(či

další

tradic." Slovní spojení jako naše

Krista) zde nejsou. Není proto
dopisy

od

vzájemně

Pravoslavného

spolku ve Vídni se již nedochovaly

či

jistě

spíše, že tento

dopis byl dopisem posledním.
V květnu 1905 projevili bývalí starokatolíci sdružení v
"České obci pravoslavné" zájem podílet se na činnosti "Pravoslavné

besedy". Od této doby se ustálila praxe pravidelných porad mezi
představiteli

výboru "Pravoslavné besedy" a

Rozdvojení

českých

členy

pravoslavných však

V říjnu 1905 rezignovali

předseda

sboru

sboru

zůstávalo

důvěrníků

důvěrníků.

zachováno.

Jaroslav Prokop

a jeho jednatel (Vladimír) Boleslav Schnabel. Místo nich byli
zvoleni Josef

Fouček

(na místo

předsedy)

a František Vinkler

(jednatelem).56 29. října 1905 předseda Fouček rozpustil sbor
důvěrníků

a na téže

schůzi zvítězil

návrh neutvořit sbor nový, nýbrž

vstoupit do "Pravoslavné besedy". Většina členů "České obce
pravoslavné" tak učinila

(včetně

Jaroslava Prokopa a v březnu 1906

i Františka Vinklera). "Česká obec pravoslavná" po osmi měsících
existence zanikla.
Během

ve vývoji

roku 1905, který byl tak bohatý na zásadní momenty

české

pravoslavné církve, došlo i k další podstatné

události - v létě byl opraven pravoslavný chrám svatého Mikuláše.
Opravy byly prováděny jak venku, tak i uvnitř chrámu, a jelikož byl
majetkem obce, tak na stavební úpravy dohlížel zástupce
komise stavebního

úřadu

umělecké

královského hl. m. Prahy, architekt prof.

56 V některých listinách pod jménem Vladimír Vinkler či Winkler - s největší pravděpodobností
stejná osoba František Vladimír Vinkler.
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Rudolf

Kříženecký.

Veškeré náklady na rekonstrukci

vnějšku

hradila obec Praha jako majitel chrámu. Pravoslavná obec se
prováděny

rozhodla využít situace, kdy byly

vnějších stěnách

na

chrámu renovace a stavební úpravy a na vlastní náklady nechala
zrenovovat i interiér kostela. Šlo o " ... nejnutnější úpravy vnitřní,
vyčištění a tónování stěn i všech arch. částí. ,,57 Na úpravách

interiéru se podíleli malířští mistři Vladimír František Holub a Matěj
Dušek,

patrně

sami

členové

Pravoslavné besedy - jejich podpisy

figurují vedle podpisu Vladimíra Schnabela na výše citovaném
dokumentu. Členové České obce pravoslavné hodlali u příležitosti
celkové rekonstrukce chrámu sv. Mikuláše prosadit některé stavební
úpravy, které souvisely s tím, že kostel byl

původně

chrámem

katolickým, a tyto úpravy nebyly prosazovány z důvodů
technických, nýbrž, dalo by se

říci,

odborně

"konfesních a ideologických."

12. srpna 1905 napsal Jaroslav Prokop jako zástupce sboru
důvěrníků České obce pravoslavné dva dopisy v souvislosti se
záměrem

umístit do jednoho ze

tří výklenků

nad velkým

středním

chrámovým oknem na jižní straně kalich. 58 Jako odůvodnění tohoto
kroku Prokop uvedl: " ... protože

Nejsvětější

všeruská správní

Synoda schválila zvláštním posláním žádost 1905 vzniklé České
pravoslavné obce o uctívání nehynoucí památky spravedlivého
kněze a mučeníka Jana z Husince.,,59 Jaroslav Prokop napsal rovněž

architektu prof. R.

Kříženeckému

jeho argumentace se v tomto
že

původně

a žádal ho o stejnou

případě

věc,

avšak

trochu liší - Prokop mu píše,

byla v jednom z výklenků socha Jana z Nepomuku od

Matyáše Bernarda Brauna, ale roku 1871 si duchovní správa ruské
pravoslavné

církve

vyžádala její

odstranění,

protože

jeho

svatořečení neuznává. Česká obec pravoslavná se po letech rozhodla
ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravoslavná obec, koncept dopisu V.
Schnabela, M. Duška a V. Fr. Holuba Stavebnímu úřadu královského hl. města Prahy z 19. září
1905.
58 ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravoslavná obec, koncept dopisu
Jaroslava Prokopa Radě královského hl. města Prahy z 12. srpna 1905.
59 tamtéž.
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umístit do prázdného výklenku kalich, protože
Jan Hus bude po uplynutí kanonické
Prokop prosí

Kříženeckého

lhůty

očekávala,

že Mistr

prohlášen za svatého.

o souhlas a schválení

těchto záměrů

a

rovněž o odhad nákladů celé operace. 60

V průběhu stavebních úprav se v chrámu
nekonaly bohoslužby,

přičemž

pochopitelně

nutno poznamenat, že otec Nikolaj
Počátkem

Ryžkov pobýval, jako každé léto, v Karlových Varech.

září 1905 byla rekonstrukce hotova, i když dle slov předsedy České

pravoslavné obce Jaroslava Prokopa se proti
prot arhl a ... ,,61
řádná

4. dubna 1906 se konala 3.
besedy".

Zúčastnili

členové.

"Pravoslavná beseda"

činných,
Předsedou

35

se jí i

někteří

přispívajících,

očekávání

" ... trochu

valná hromada "Pravoslavné

bývalí starokatolíci již jako její

měla

členů:

k tomuto dni 79

41

čestného.

2 zakládající a jednoho

byl zvolen bývalý starokatolík Vác1av Royt, který

přestoupil do "Pravoslavné besedy z "České obce pravoslavné"

v prosinci 1905.

Místopředsedou

se stal

rovněž

bývalý starokatolík

Vladimír Marek. Od této chvíle se stala "Pravoslavná beseda"
jedinou organizací pravoslavných Čechů.
V matričních záležitostech

příslušeli

její

členové

k srbskému

chrámu sv. Sávy ve Vídni. Tato praxe fungovala již od roku 1894.
V záležitostech

kanonických

istrijskému v Zadaru,

ač

podléhali

episkopu

to nebylo stanoveno

Dalmatsko-

oficiálně nějakým

nařízením (viz výše) a ačkoliv v Čechách stále neexistovala

pravoslavná obec.
Členové

věnovali

pořádání

uctívali památku mistra Jana Husa

každoroční

"Pravoslavné

přednášek, koncertů,

besedy"

zádušní bohoslužbou v předvečer
příležitosti přijížděl

se

výročí

Při

té

Varů

do

jeho upálení.

vždy Nikolaj Ryžkov z Karlových

60 ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravoslavná obec, koncept dopisu
Jaroslava Prokopa Rudolfu Kříženeckému z 12. Srpna 1905.
61 ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravoslavná obec, koncept proslovu
předsedy Jaroslava Prokopa na důvěrné schůzi České pravoslavné obce 3. září 1905.
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Prahy. Zachoval se program církevních
večerní

obřadů

z roku 1911. 5.

července

byla sloužena

pěvecký

sbor zazpíval "Hospodi pomiluj ny", "Svatý Václave" a

liturgie s Ryžkovovým proslovem a

"Kdož sú boží bojovníci." Druhý den dopoledne byla sloužena mše
svatá a po ní panychida s církevními zpěvy.62 Spolek se snažil
propagovat pravoslaví i slovanskou myšlenku,

členové

šířili

její

knihy s pravoslavnou tematikou.

Někteří

vydávali a

členové (např.

Vladimír Boleslav Schnabel a Jaroslav Prokop) uvažovali dokonce
o zřízení jakési pravoslavné školy či pravoslavného učiliště. 63 To
mělo

"přísné

být

výchovy náboženské

1

národní,

výlučně

pravoslavné, křesťanské a českoslovanské.,,64 Tento úmysl však
narazil na právní problémy, jelikož církevní obec nebyla ještě
65
právně ustavena a mohla založit pouze soukromou školu , kde by
byly

vyučovány

náboženství.
fundovaných
původce

jen

některé předměty

- v tomto

případě především

Zásadním úskalím byl také nedostatek
vyučujících.

Vladimír

Schnabel,

patrně

odborně

hlavní

této myšlenky, v dopise prof. A. Dobiášovi navrhoval

oslovit i jiné "slovanomily,,66 z řad vysokoškolských profesorů a
politiků

- v dopise jsou uvedena jména významných osobností

kulturního,

vědeckého

a politického života té doby, jako byli

např.

dr. Lubor Niederle,67 prof. dr. Kadlec,68 prof. Nevěřil,69 Josef
62 Archiv hl. města Prahy (dále AMP), fond Magistrát hl. m. Prahy, C, karton XXIIl261 dopis
správního výboru Pravoslavné besedě z 1. července 1911.
63 ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravoslavná obec, koncept dopisu
Vladimíra Schnabela prof. Antonínu Dobiášovi z 25. srpna 1905 a koncept dopisu Vladimíra
Schnabela prof. Antonínu Dobiášovi ze 17. srpna 1905.
64 ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravoslavná obec, koncept dopisu V.
Schnabela a 1. Prokopa prof. Antonínu Dobiášovi z 12. srpna 1905.
65 ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravoslavná obec, koncept dopisu V.
Schnabela prof. Antonínu Dobiášovi z 25. srpna 1905.
66 ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravoslavná obec, koncept dopisu V.
Schnabela prof. Antonínu Dobiášovi ze 17. srpna 1905.
67 Prof. dr. Lubor Niederle (1865-1944), český archeolog, etnograf a antropolog, první profesor
prehistorie a v letech 1927-29 rektor UK. Roku 1891 prosadil antropologii jako samostatný
obor na UK. Téhož roku založil spolu s Čeňkem Zíbrtem časopis Český lid. Svou první
vědeckou cestu podnikl roku 1893 do Ruska a ta patrně umocnila jeho zájem o slovanskou
archeologii a etnografii. Jeho stěžejním dílem jsou "Slovanské starožitnosti", které vycházely
v letech 1902-1925. (prameny: kolektiv autorů, Ilustrovaná encyklopedie, Encyklopedický dům,
Praha, 1995, Kutnar, František, Marek, Jaroslav: Přehledné dějiny českého a slovenského
dějepisectví, NLN, Praha 1997) .
68 patrně prof. dr. Karel Kadlec (1865-1928), první profesor dějin slovanského práva na UK,
obzvláště se zabýval agrárním jihoslovanským právem, z díla např.: "Agrární právo v Bosně a
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Holeček

70

či poslanec Václav Klofáč.
ať

zájem o Slovany, pramenící
politických

pohnutek.

71

Výše jmenované spojoval

už z vědeckých,

Schnabel

uměleckých či
prokazatelně

s Prokopem

kontaktovali prof. Jana Nevěřila, archeologa, který v té
jako profesor

(patrně

středoškolský)

zachoval se koncept jejich dopisu prof.

době působil

v Uherském Hradišti
Nevěřilovi,

v němž se na něj

obracejí jako na odborníka na Velehrad a žádají ho o

přednášku

" ... ve škole u sv. Petra někdy v neděli odpoledne."n Nevěřilova
odpověď

se varchivu nenachází a nezachovala se ani

např.

pozvánka na jeho přednášku.
V dopisech se pisatelé
společně

s diakonem

předmětů,

církevních

zmiňují

převezmou

dějin

o tom, že otec Nikolaj

výuku všech náboženských

a staroslovanštiny a Jaroslav Prokop by

v tom případě vyučoval ZpěV73 (není jasné, jak byl soukromý
úředník

kvalifikován pro výuku církevního zpěvu). Prokop a

74

Schnabel šli ve svých plánech tak daleko, že uvažovali o tom, že
absolventi

tohoto

z vybraných
vyzkoušení

pravoslavného

předmětů

členové

dostávali

mohou být

učiliště

by po

vysvědčení

později

zkouškách

a " ... pouze tito

povoláni za

činné účastníky

v jednáních a rozhodování o osudu české pravoslavné obce. ,,75
Nicméně právě

zajištění

jednak

z důvodu

výuky jednotlivých

Hercegovině"

nedostatečného

předmětů

a

rovněž

personálního

i z důvodu výše

(pramen: Kutnar, František, Marek, Jaroslav: Přehledné dějiny českého a
slovenského dějepisectví, NLN, Praha, 1997).
69 prof. Jan Nevěřil (1864-1940), profesor na Bohoslovecké fakultě v Olomouci.
70 Josef Holeček (1853-1929), český spisovatel, překladatel a novinář. Byl redaktorem
Národních listů, psal realistickou vesnickou prózu (např. nejslavnější dílo - románová kronika
"Naši") překládal z finštiny (např. překlad "Kalevaly") a jihoslovanských jazyků. (prameny:
kolektiv autorů, Ilustrovaná encyklopedie, Encyklopedický dům, Praha, 1995, Honzáková,
Marie a kol.: Encyklopedie osobností Evropy, Nakladatelský dům OP, Praha, 1993)
71 viz poznámka č. 43.
72 ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravoslavná obec, koncept dopisu V.
Schnabela a J. Prokopa dr. Janu Nevěřilovi z 12. srpna 1905.
73 ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravoslavná obec, koncept dopisu V.
Schnabela a 1. Prokopa prof. Antonínu Dobiášovi z 12. srpna 1905.
74 AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, II. - odbor vnitřních věcí, C, karton XXII/0261 Pravoslavná beseda v Praze, zápis z ustavující valné hromady na základě nových
(přepracovaných) spolkových stanov, konané 7. září 1909 v Praze v Jeruzalémské č. 7, kde jsou
uvedena zaměstnání předních činitelů Pravoslavné besedy.
75 ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravoslavná obec, koncept dopisu V.
Schnabela aj. Prokopa prof. Antonínu Dobiášovi z 12. srpna 1905.
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zmíněných

právních komplikací nemohl být

byl realizován
besedu"

alespoň

několik

záměr uskutečněn,

ale

úmysl pronajmout pro "Pravoslavnou

místností v Praze ke konání

přednášek. Městská

rada jim přidělila dvě školní místnosti u sv. Petra na Novém Městě a
školní rada si vyžádala rozvrh přednášek. 76 Ten se nezachoval, ale je
pravděpodobné,

místě

že na tomto

probíhala setkání

"Pravoslavné besedy" a konaly se zde pro
pravoslavné

učiliště,

ně

též

členů

přednášky. Nějaké

které by studujícím po absolvování dávalo

vysvědčení, jak to měli Schnabel a Prokop v úmyslu,77 v té době

v Praze patrně nevzniklo.
V letech 1907-1914 přij alo pravoslaví celkem 62 lidí,
počet
přešlo

největší

konverzí byl zaznamenán v roce 1911 - k pravoslaví tehdy
celkem 18

občanů.

K poslední konverzi došlo 22.

července

1914. 78 Každoročně se konala valná hromada, na které byli voleni
předseda

a

místopředseda.

Václav Royt, který

přivedl

bývalé

starokatolíky z "České obce pravoslavné" do "Pravoslavné besedy",
byl

předsedou ještě

další dva roky po svém prvním zvolení, v letech

1908 a 1909 zastával funkci

místopředsedy, stejně

tak i ostatní

bývalí starokatolíci si v "Pravoslavné besedě" udrželi dobré pozice a
ve spolku

rozhodně

konala tzv.

nezaujímali

mimořádná schůze,

v nichž bylo zakotveno

druhořadou

pozici. 7.

na které byly

přijaty

předsedou

1911. V únoru 1912 získal funkci

1909 se

nové stanovy,

rozšíření počtu místopředsedů

dva. Otec Nikolaj Ryžkov byl

září

z jednoho na

spolku v letech 1909 -

čestného předsedy

a na jeho místo

nastoupil "skutečný státní rada ruský" Josef Šebor. 79 Na této 9.
valné hromadě byl do funkce 1.

místopředsedy

poprvé zvolen JUDr.

Miloš Červinka, pozdější významná postava v pravoslavné církvi.

ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká pravoslavná obec, koncept dopisu v.
Schnabela a J. Prokopa prof. Antonínu Dobiášovi z 12. srpna 1905.
77 tamtéž.
78 Grigorič, Vladimír, c. d., str. 49.
79 AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, C, karton XXII/261 , kandidátní listina IX. valné hromady
2. února 1912.
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Po vypuknutí

světové

1.

války se situace postavení

pravos1avné církve změnila, Josef Šebor, v té době předseda
vypovězen,

"Pravos1avné besedy", byl
7. srpna 1914

zatčen

Niko1aj Ryžkov, který byl

v Karlových Varech, byl spolu s diakonem

Alexandrem Solovjevem a žalmistou Brjanským internován nejprve
v Chebu, v únoru 1915 byl

převezen

v srpnu na zámek Korstein a

konečně

do Wiedhofenu v Rakousku,
18.

září

1915 k voj enskému

soudu ve Vídni, kde osm měsíců strávil v samovazbě. 80 Vyšetřující
soudci Beutelschmidt a Zechmeister ho obvinili ze
slovanskými

spolky

nebezpečnými

nedostatek
nadporučík

v

Petrohradě,

pro Rakousko.

důkazů,

s novmaml

Vyšetřování mělo

ale v říjnu 1916 žalobu

dr. P. Koretz. Ten znovu zahájil

být

styků

činiteli

a

ukončeno

převzal

vyšetřování

se

pro

c. a k.

a obvinil ho

tentokrát mimo jiné i z uvedení kultu Mistra Jana Husa do
pravoslavné bohoslužby. 19. dubna 1917 byl

před zeměbraneckým

divizním soudem ve Vídni zahájen proces. Žaloba během něho
předvedla

22

svědků,

obhajoba 25. 7.

Ryžkovem soud ve Vídni

května

1917 nad N.

vynesl rozsudek smrti,81 jenž

vykonán, jelikož byl Ryžkov v

červenci

1917

vyměněn

nebyl

s Rusy za

hraběte Andreje Šeptického, uniatského metropolitu lvovského.

Této

výměně předcházela

intervence

španělského

velvyslance ve

Vídni, o niž ho požádala ruská vláda a sv. synod ruské pravoslavné
církve. Roku 1920 Nikolaj Ryžkov v Petrohradě

zemřel.

Ve stejné době zde bylo patro výše vězněn dr. Karel Kramář.
"Obžalovaný Nikolaj Ryžkov jest vinen, že po 26. červenci 1914 v Rakousku a zejména
v Praze a Karlových Varech:
a) skutkovou součinností na panslavistické propagandě a česko-ruském hnutí
b) obstaráváním a pěstováním vztahů mezi vnitrozemím a nepřátelským cizozemskem a
c) vědomou spolučinností s osobami a podniky, směřujícími k rozbití jednotného státního
svazku a k odtržení území obydlených Slovany od c. k. rakousko-uherské monarchie,
jako původce, podněcovatel a spiklenec a bezprostřední součinností podnikl něco, co bylo
namířeno k odtržení některých částí od jednotného státního svazku nebo zemských hranic
císařství Rakouského nebo k přivolání aneb zvětšení nebezpečí ze vně aneb vzpoury neb
občanské války uvnitř.
Tímto dopustil se Nikolaj Ryžkov zločinu velezrady a odsuzuje se podle § 59 b), 1. odst. tr.
z. k smrti provazem." - citováno dle Grigorič, Vladimír: c. d., str. 170 - 171, autor zde dále
uvádí, že v odůvodnění rozsudku (26 stran) se objevuje mimo jiné přestup pražské
starokatolické obce k pravoslaví či snahy a jednání o svatořečení Mistra J. Husa s ruskou
pravoslavnou synodou
36
80

81

JUDr. Miloš Červinka spolu s Františkem Vladimírem
Vinklerem, jednatelem spolku, se od Ryžkova distancovali,
respektive 24. 9.1914 na c.k.policejním

ředitelství popřeli,

že by

kdokoliv jménem "Pravoslavné besedy" intervenoval v jeho
prospěch.

82

"Jménem tohoto spolku prohlašuji, že dle mého zjištění

člen

žádný

tohoto

neintervenoval,

spolku

poněvadž

Ryžkovově

v záležitosti

by kroky podobné

měly

nikde

ráz politický a

Pravoslavná beseda jakožto spolek nepolitický zachovávala a dosud
zachovává účel spolku udržovati v Čechách pravoslaví a politikou
vůbec

se nezabývala a nezabývá." Takto argumentoval dr. Miloš

Červinka 24. září 1914 při výslechu na c. k. policejním ředitelství

v Praze, kam byl

předvolán

patrně

1914. Motivací byla
stejně čekala.

spolek

základě

na

vlastního [!] podání z 9.

září

snaha vyhnout se persekuci. Ta však
část

Podstatná

spolkových

spisů

byla zabavena

a uložena na policejním ředitelství, aby tyto písemnosti sloužily jako
důkazy

v procesu s Ryžkovem a v případných procesech dalších. Ta

část spisů,

kterou nestihla policie

včas

zabavit, byla proto

členy

spolku ukryta a většinou byly tyto materiály zničeny. 83
Duchovní službu pro

české

pravoslavné

věřící

vykonávali

během 1. světové války rumunští kněží. Čeští pravoslavní se obrátili

na vrchního polního kuráta pravoslavné církve Dr. Virgilie Ciobanu,
který byl v té

době

v Praze, s prosbou o duchovní pomoc. I když

rakouské vojenské velitelství zakázalo pravoslavným vojenským
kurátům

styk s obyvatelstvem

včetně

bohoslužeb, tito

kněží

zákazu

nedbali a českým pravoslavným věřícím byli k dispozici. Šlo o
trojici

kněží

působili

kteří duchovně

v Praze do roku 1918.

Po
konečně

V. Ciobanu, N. Sosdean a L. Curea,

skončení

otevřel

1.

světové

války a vzniku samostatného státu se

prostor pro

uskutečnění

myšlenky na vznik

82 AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, C, karton XXlI/261 , dopis Vinklera a Červinky presidiu c.
a k. policejního ředitelství z 9. září 1914 a protokol z výslechu jmenovaných na c. k. policejním
ředitelství v Praze z 24. září 1914.
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samostatné
Z

důvodu

autokefální

církve v Československu.

pravoslavné

již nevyhovujících stanov spolku ,,Pravoslavná beseda" se

rozhodli její členové, že založí nepolitický spolek "Československá
obec pravoslavná". Spolek "Pravoslavná beseda"

formálně

existoval

až do roku 1928, ale nevyvíjel žádnou činnost. Dr. Červinka
z nejasných
oznámil

důvodů

rozpuštění

jeho

československé.

prodlužoval jeho existenci a až 28. 1. 1928

84

v

Úředním

listu

republiky

Cílem "Československé obce pravoslavné" mělo

být vybudování autokefální pravoslavné církve. Jejím jednatelem
byl od počátku dr. Miloš Červinka. 7. května 1919 byly předloženy
její stanovy a ty byly 17. února 1920 výnosem

(č.

8-A-1365/3)

zemské správy schváleny. Samotný spolek se ustavil 20. 12. 1919 na
schůzi v salonku hotelu "U Zlaté Husy,,85. Předsedou byl zvolen dr.

M.Červinka a místopředsedou orientální cukrář Božin D. Petkovič.

Ze zbývajících devatenácti volených
bylo sedm

cizinců, většinou

bylo do té doby

členy

šlo o orientální

odjeli

zpět

Vaňka

a

cukráře.

členů

výboru

Mnoho

"Pravoslavné besedy".Prvním

úkolem bylo získat pro pravoslavné
kněží

funkcionářů

členů

důležitým

věřící kněze, neboť

rumunští

do vlasti. Spolek nejprve povolal do Prahy otce
(působil

zde v letech 1920-22) a otce Luka
Olchového. Olchovij byl haličský uprchlík, který žil v Praze. 86 Až

Alexeje

koncem roku 1921 přišel do Prahy na výzvu "Československé obce
pravoslavné" Archimandrita otec Sawatij

(či

Sawatij - vlastním jménem Antonín

Savvatij).
Jindřich

Vrabec - se

narodil 3. února 1880 v Praze na Žižkově v rodině hodináře Václava
Vrabce a

jeho otec i matka (Hedvika rozená Raddová)

pravoslavL Antonín Vrabec nejprve studoval

českou

přijali

reální školu

v Karlíně, v roce 1900 odjel do Ruska a vstoupil do 4.
83 AMP, fond Magistrát hl. ll. Prahy, C, karton XXII/261, dopis dr. Miloše Červinky
policejnímu okresnímu komisařství Smíchov z 23. května 1927.
84 AMP, fond Magistrát hl. ll. Prahy, C, karton XXlI/261 - Úřední list Republiky
československé, 28. ledna 1928, Č. 23, str. 513.
85 AMP, fond Magistrát hl. m. Prahy, karton 1/52 - dopis Zemské správě politické.
86 Grigorič, Vladimír: c. d., str. 50.
38

ročníku

semináře

duchovního

v Ufě (studium bylo šestileté).
postřižen

dostudoval, byl v únoru 1902
příležitosti

přijal

na mnicha a

zároveň

jméno Sawatij,

Ještě

než

při

vysvěcen

byl

té
na

hierodiakona. V srpnu 1903 nastoupil na Duchovní akademii
v Kyjevě (vysoké bohoslovecké
během

studia

vysvěcen

misionář

ředitele

zástupcem

ve

duchovního

červnu

1907 studium

V září 1907 nastoupil jako

Volyňské

ještě

v dubnu 1907 byl

na hieromonacha a v
zakončil.

na duchovní akademii
kazatel -

učení),

český

eparchii. Za dva roky se stal

učiliště

v Klevani na Volyni a v

listopadu 1911 byl ustanoven ředitelem tohoto ústavu, v tomtéž roce
byl povýšen do hodnosti igumena. 87 V květnu 1914 dosáhl Sawatij
hodnosti archimandrity.88 Sawatij působil během války jako
mIsIOnář

ustanoven
června

v

českém

vojsku na Volyni, 16. prosince 1919 byl

představeným

kláštera ve

volyňských

Mělcách

1920 se stal zástupcem episkopa v Kovelském

volyňské

eparchie. 28. prosince 1920 se stal

Duchovního

semináře

Sawatij povolán

v Cholmu.

rovněž

a 10.
újezdě

rektorem

V roce 1921 byl archimandrita

představiteli českých

pravoslavných

zpět

do vlasti,

kam přijel 30. října 1921 89 a postupně stanul po boku dr. Červinky
v čele

českého

příchodem začíná

další

se formuje jiná skupina -

část

pravoslavného hnutí. S jeho

období v jeho vývoji. Ve stejné

době

členstva nově utvořené Československé církve, která se přikloní

k pravoslaví.

igumen = v pravoslaví představený některého (v Rusku každého) kláštera.
archimandrita = v pravoslaví čestný mnišský titul, původně představený mnišských komunit
v Egyptě, v Byzanci dozorce nad několika monastýry, od igumena se liší oblečením - igumen
nosí prostou mnišskou mantii, ale archimandrita mantii zdobnější a mitru, mantiaje mnišský
vrchní šat, regionálně se její podoba liší, je to i biskupský, zpravidla fialový, háv.
89 Grigorič, Vladimír: c. d., str. 50 - 51, Národní archiv, fond MŠkNO - osobní, karton č. 202Sawatij - životopis.
87
88

39

Otázka jurisdikční

Problém
stěžejním

příslušnosti české

pravoslavné církve

jurisdikční příslušnosti české

pravoslavné církve je

pro její vývoj ve dvacátých letech a v jistém smyslu

rezonuje v určité části pravoslavného hnutí dodnes. 9o Pro nástin
vývoje této otázky je

třeba

si nejprve vyjasnit

některá

základní

fakta. Pravoslavná církev se ve své organizaci snaží respektovat
hranice státních

útvarů

při

i jednotlivé národnosti. Odvolává se

tom

již na ustanovení IV. ekumenického koncilu, který se konal roku
451 v Chalcedonu.

Právě

tento koncil stanovil, že se hranice

místních církevních oblastí mají shodovat s hranicemi státních celků
(a také i s hranicemi provincií,
se vztahuje na určité území,
jedna jurisdikce.

okresů

přičemž

V případě

utvořit

na jednom území

národnostních

v Rumunsku, Rumuni v Srbsku) lze
(aby bylo možno

a obcí). Duchovní jurisdikce

farnost)

může

menšin

být jen

(Bulhaři

při dostatečném počtu věřících

udělit

této

menšině

národní

autonomii - bohoslužby mohou vykonávat ve svém jazyce, mají i
správní autonomii.
Církve se dělí na autokefální a autonomní. Autokefalita91
znamená, že církev se spravuje zcela sama, sama provádí veškeré
správní i církevní úkony a v ničem není závislá na nějaké jiné církvi.
Jednou z podmínek dosažení autokefality církve je to, aby

dotyčná

církev měla nejméně tři řádně zřízené eparchie. 92 Z toho totiž
vyplývá, že církev má na svém území
Kanonické ustanovení a

vysvěcení

musí být vykonáno sborem

nejméně

tři

biskupy.

(rukopoložení) biskupa totiž

nejméně

dvou a lépe

tří biskupů).

90 viz "Patriarší a synodá1ní tomos o požehnání autokefa1ity svaté Pravos1avné církvi v Čechách
a na Slovensku" z 27. srpna 1998, který se nezmiňuje o dlouholetém působení jurisdikce srbské
pravos1avné církve a navazuje přímo na tomos vydaný cařihradským patriarchou Me1etiem roku
1923.
91 řec. auto s - sám, kefa1é - hlava.
92 eparchie = diecéze.
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V případě úmrtí hlavy jedné eparchie, pak mohou zbylí dva
vysvětit

biskupové ustanovit a
Podmínka

dostatečného

na její místo dalšího

počtu

eparchií (a tedy i

člověka.

biskupů)

je

podstatná i v otázce rozhodování soudu biskupského sboru dané
církve. V případě, že by církev

měla

pouze

dvě

eparchie a tím dva

biskupy, provinilého biskupa by soudil biskupský sbor o jednom
členu a to dle pravidel platných v pravoslaví nelze.
nejméně tří

Existence

93

eparchií však sama o

sobě nestačí

k prohlášení autokefality. Té totiž církev nedosáhne automaticky,
nýbrž autokefalitu nově

zřizované

církve musí uznat všechny ostatní

místní autokefální pravoslavné církve. Tato podmínka má zaručit, že
církevní
a

hodnostáři nově

představitelé

vznikající církve mají dostatek zkušeností

ostatních církví již nemusejí mít obavu o vývoj
hlavně

v nové autokefální církvi. To se týká

církví vznikajících na

misijním území, kde pravoslaví nemá dlouholetou tradici. Hlavou
autokefální církve je metropolita

či

patriarcha - ten hlavně v případě

nejstarších a nejvýznamnějších pravoslavných církví. 94 Hlava
autokefální církve vykonává ve své eparchii všechny biskupské
povinnosti jako ostatní biskupové ve svých eparchiích. Jako
metropolita
může

či

patriarcha je

odpovědný

sesadit.

Jedná se

soudit

1

biskupskému sboru, který ho
o zachování

původního

episkopálního systému, který se liší od univerzálního episkopátu
římskokatolické

od papeže -

církve, kde všichni biskupové

římského

přijímají

pravomoc

biskupa. Pohlavár pravoslavné autokefální

církve je "pouze" prvním mezi rovnými.

Stejně

tak mezi

metropolity a patriarchy jednotlivých místních pravoslavných
autokefálních církví má první

čestné

místo

cařihradský

Je nejvyšší respektovanou autoritou, ale není

patriarcha.

představeným

hlav

Jedinou výjimku představuje monastýr na hoře Sinaj, který i s okolním obyvatelstvem tvoří
samostatnou autokefální církev, i když v tomto případě nesplňuje kanonické předpoklady. Je to
výjimečný případ, zvolený představený kláštera je pravoslavným patriarchou jeruzalémským
vždy vysvěcen (rukopoložením) na biskupa a je automaticky arcibiskupem své církve.
94 Pavlincová, Helena a kol.: Slovník - judaismus, křesťanství, islám, Mladá fronta, Praha,
1994, str. 253.
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ostatních autokefálnÍch církví. Ostatní metropolité a patriarchové

spravují své církve zcela samostatně a nezávisle na něm. 95
Autonomní církve působí v rámci církví autokefálních. Každá
autonomní

církev musí být v kanonickém svazku

z autokefálních církví (ta je pro ni církví

mateřskou).

biskupové) autonomní církve jsou rovnocennými
sboru

mateřské

církve,

účastní

členy

s jednou

Biskup

(či

biskupského

se i soudu biskupského sboru a jsou

jím i souzeni v případě, že se něčím provinili.
N ad celou touto hierarchií - patriarchy, metropolity, biskupy,
kněžími

- nad celou pravoslavnou církví stojí

orgán a tím je všeobecný
účastní

zástupci

sněm

všech

společný

pozemský

celé pravoslavné církve, kterého se

samostatných

pravoslavných

církví.

Individuální hlavu celé církve pravoslaví nezná, zde je uznávána
neviditelná hlava celé církve: Ježíš Kristus, který je v církvi stále
přítomen.

Z výše uvedeného vyplývá, že autokefální církev se ve všem
řídí

sama. Je

přísně

zakázáno

hodnostářům

jedné autokefální

pravoslavné církve zasahovat v oblastech, které k ní
nepříslušejí

jurisdikčně

a podléhají církvi jiné. Toto pravidlo se vztahuje i na

misijní území, kde by

nemělo

docházet k

souběžnému působení

dvou či více církví.
Pravoslaví muselo
změny

pochopitelně

hranic, vznik a zánik

V těchto

případech

změn

jednotlivých území se musí
propouštění

v historii

různých států,

často

rozpad rozsáhlých

státoprávního statutu a
vyčkat

jednotlivých obcí

reagovat na
říší.

příslušnosti

na vydání speciálních akt o

věřících

(farností atd.) z jurisdikce

jedné autokefální pravoslavné církve do jurisdikce církve jiné.
K těmto

změnám

zúčastněnými

státy.

obvykle dochází za spolupráce se všemi
Může

se stát, že v nově vzniklém

státě

neexistuje pravoslavná církev a není zde dostatek věřících na to, aby
95 Pavlík, Gorazd: Odvodní spis, sepsáno 3. ledna 1942 v Praze, publikováno na
http:/www.pravos1av.gts.cz/Gorazd/odvodni-spis.htm. redakce Jan Baudiš, Jihlava, 1999.
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utvořit alespoň

bylo možno

jurisdikce nezměněna a biskup

církev autonomnÍ. Tehdy
(někdy

zůstává

i kněz) sídlí v jiném státě.

Tím, že je jurisdikce vázána na konkrétní území, se pod
příslušné

jurisdikci
území

přebývají,

Stejně

tak

kněz

církve dostávají všichni laikové,

bez ohledu na jejich národnost a státní

jedné autokefální pravoslavné církve

přijde-li

jurisdikci, i

kteří

působit

příslušnost.

zůstává

v její

na jiné území a aby zde mohl vykonávat

církevní úkony, musí dostat povolení od zdejší církve i
list biskupa

na tomto

doporučující

církve své. Aby se na cizím území mohl usadit a

tam trvale, musí duchovní obdržet od své domácí církve

propustný list.
křesťanství

Východní

se na území

poprvé v 9. století s misií sv. Cyrila a
roku

863

se

staroslověnštiny

Cyril

na

spisů

Metoděje.

s Metodějem

zemí

rozšířilo

Po svém

příchodu

zasloužili

jako bohoslužebného jazyka, pro

varianty písma - cyrilici a hlaholici,
dalších

českých

přeložili

kultivaci

nějž vytvořili dvě

do ní celou bibli i řadu
díla svatých

otců,

zavedli východní liturgii a vyškolili zde

řadu

právní a liturgické povahy a

Moravě rovněž

o

některá

svých žáků, které vysvětili na kněze. 96 Není však předmětem této
práce

analyzovat

cyrilometodějské

Cyril a

byzantský

císař

hodnotit

misie. Z hlediska

Metoděj

Konstantinopole,

a

obrovský
jurisdikčního

se roku 867 vydali na
během

kulturní

přínos

je podstatné, že

zpáteční

cestu do

níž je v Benátkách zastihla zpráva, že

Michal III. byl

zavražděn

a patriarcha Fotios

sesazen. Bratři se proto vydali z Benátek do Říma, kde Cyril roku
869

zemřel,

ale

Metoděj

zde byl papežem Hadriánem II. jmenován

papežským legátem pro slovanské

země

a

vysvěcen

arcibiskupem

sirmijským (Sirmium se dnes nazývá Sremská Mitrovica).97 Po třech
letech strávených v žalářích v Bavorsku se

Metoděj

roku 873

Aleš, Pavel: Pravoslavná církev u nás - přehled dějinné cesty, Světlo světa, Olomouc, 1996,
str. 8.
97 Bláhová, Marie; Frolík, Jan; Profantová Nad'a: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 1.,
Paseka, Praha 1999, str. 218.
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s těmito tituly vrátil konečně

zpět

na Velkou Moravu, kde působil až
přiklonil

do své smrti 6. dubna 885. Kníže Svatopluk se poté

k latinské orientaci, reprezentované nitranským knězem Wichingem
a

Metodějovi

žáci v čele s knězem Gorazdem byli z Moravy

vyhnáni a odešli na Balkán (do Srbska a do Bulharska).98 Díky této
Wichingově čistce
přestaly

zanikl na Velké

staroslověnštině,

se konat mše ve
Metodějem

ustavená

Moravě

východní

obřad

a

ale církevní organizace

fungovala dále. Velkomoravská metropolitní

církev byla sice oslabena

(zvláště

po

Wichingově

893), ale fungovala dále, i když tlak na její

církevní organizaci sílil. Tomu
II., který se roku 898

či

odchodu roku

podřízení

čelil Svatoplukův

bavorské

nástupce Mojmír

899 obrátil na papeže Jana IX. s žádostí o

obnovení moravské církevní organizace, kteréžto žádosti Jan IX.
vyhověl

a arcibiskupství

906 po prohrané

bitvě

opět

obnovil. Po pádu Velké Moravy roku

s Maďary byla spolu s celou

říší

rozvrácena i

velkomoravská církevní organizace. Slovanská bohoslužba se
udržovala v určitých dobách na

některých

místech

přemyslovských

Čech (např. Sázavský klášter), Karel IV. založil Emauzský klášter

Na Slovanech, kde se konaly slovanské bohoslužby, kontakty
s pravoslavím
problém

měli

husité. Na dlouhá staletí však nebylo

jurisdikční

příslušnosti

většího

počtu

třeba řešit

pravoslavného

obyvatelstva na českém územÍ.
Tato otázka byla nastolována až od 17. a 18. století
v souvislosti s habsburskou politikou na
územního

rozšiřování

habsburskou vládu

Balkáně, neboť

v průběhu

podunajské monarchie na jihovýchod se pod
dostávalo

obyvatelstva. K uherské

koruně

Podkarpatské Rusi, dále 6.

velké množství pravoslavného
byla

července

připojeno

1686 bylo

území

pozdější

Vídeňskou

smlouvou

přijato Sedmihradsko pod ochranu habsburské říše,99 což bylo

potvrzeno
98
99

opět

9.

května

1688, kdy sedmihradský kníže Mihail

tamtéž, str. 25 o.
Treptow, Kurt W.: Dějiny Rumunska, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 200, str. 441.
44

Apáffy I. prohlásil, že

přijímá

vydal 4. prosince 1691 tzv.
článcích,

který

určoval

císaře

ochranu

"Leopoldův

Císař

Leopolda 1..

diplom" o celkem 18

status Sedmihradska a v němž byla

rovněž,

mimo jiné, garantována náboženská svoboda pro pravos1avné
obyvatelstvo. 100

Nicméně

pravoslaví

považováno za náboženství tolerované,

bylo

v Sedmihradsku

přičemž plně

uznány byly

čtyři konfese: katolická, luteránská, kalvinistická a uniatská.

101

V sedmihradském knížectví se totiž od 2. poloviny 16. století
postupně

vyvinul systém

vyznání.

Příčinou

tří

oficiálních

zavedení tohoto

národů

a

čtyř přijatých

systému bylo

pronikání

reformace, kdy uherské, saské a sékelské obyvatelstvo
přecházet

začalo

k protestantství. Sasové se přiklonili k luteránství, které se

stalo jejich oficiálním vyznáním, Uhry a Sékely zase "zaujal"
kalvinismus, k němuž
přiklonila

1

přešla

jejich

převážná většina, část

k unitářství. 102 Ve 2. polovině

v sedmihradském knížectví došlo k unikátnímu
mezi

několika

z nich se

16. století tak
uspořádání vztahů

skupinami jeho obyvatel: vznikla tzv. Unie tří

- uherského, saského a sékelského.
vyznání postavena na

roveň

Současně

národů

byla protestantská

katolické konfesi. Katolická víra,

tamtéž, str. 131.
Pavlincová, Helena a kol.: Slovník - judaismus, křesťanství, islám, Mladá fronta, Praha,
1994, str. 310 - 311: "Uniatství. Snaha přičlenit k římskokatolické [dále římkat.] církvi
východní církve prostřednictvím církevní unie (sjednocení). Od východních církví se přitom
vyžaduje uznání papežova primátu s plnou univerzální mocí i dogmatickou neomylností,
přičemž je jim současně garantováno zachování vlastního ritu, liturgického jazyka, místní
hierarchie a některých dalších tradic, např. nezávaznosti celibátu pro nižší klérus. Zatímco
římkat. církev zpravidla přistupovala k unii ve snaze o znovusjednocení křesťanství po velkém
schizmatu 1054, východní církve v tomto spojení hledaly útočiště před vnějším ohrožením. Až
na výjimky však vstupovaly do unie jen zčásti. V rámci byzantského ritu k nim patří zejména
řeckokatolická církev (1596), pravoslavní Rusíni v severovýchodních Uhrách (1689),
pravoslavní Rumuni v Sedmihradsku (1698/1700) [zvýraznilO. B.], přesídlení Rusíni a
pochorvatštění Srbové ve Slovinsku (1777), pravoslavní Bulhaři (1860) a Řekové (1860) a
syrští melkité (1724); v rámci antiochejského ritu maronité (1182), jakobité (1662/1677) a
malankarská církev (1930), v rámci alexandrijského ritu koptská (1741) a etiopská církev
(1839), v rámci chaldejského ritu chaldejská (1553) a malabarská církev (před 1559), v rámci
arménského ritu arménská církev v jurisdikci kilikijského patriarchy. V nové době došlo i
k politicky podmíněným návratům řeckokatolické církve k ruské pravoslavné církvi (1946)
nebo Rumunů k rumunské pravoslavné církvi (1948)."
102 tamtéž., str. 311: "Unitáři. (z lat. Unus - jeden) Kř. Společnosti hájící v protikladu k učení o
Boží trojici a božské podstatě Krista ideu jediné osoby v Bohu. Nejsou vázáni žádným
vyznáním víry; odmítají učení o prvotním hříchu a vykoupení stejně jako všechny svátosti.
Hnutí unitářů, jež se zformovalo v 16. - 17. stol. V Polsku, Maďarsku [zvýraznil O.B.] a
Anglii, původně vycházelo především z volného výkladu bible. Během 19. stol., kdy proniklo i
100
101
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měly

kalvinismus, luteránství a uniatství
pozici.
kteří

Většina

však

v Sedmihradsku stejnou

tamního obyvatelstva však byli pravoslavní Rumuni,

sociálně

nemohli výše

zmíněným národům

jelikož na rozdíl od saských, sékelských a uherských
Rumuni

převážně

konkurovat,

měšťanů

byli

nemělo

venkovští rolníci. Proto pravoslaví

politickou oporu a nestála za ním silná skupina, jež by ho
podporovala. Stalo se z něj náboženství "tolerované".

103

Celé toto

uspořádání bylo definitivně schváleno za vlády Štěpána Báthoryho

po jeho nástupu na trůn roku 1571.
I když

později

část

sedmihradského obyvatelstva
převažujícím

k uniatství, pravoslaví zde bylo stále
zůstávalo

jím i za vlády

ke konverzi

přicházely

Habsburků

vyznáním a

přestože

pobídky

pozvolna a rakouský aparát a katolická

církev zprvu pouze žádaly
svrchovanosti, credo

v 18. století,

přešla

přijetí čtyř

včetně

podmínek: uznání papežské

filioque, uznání existence

očistce

a

užívání nekvašeného chleba při mši,104 obřad, bohoslužebná řeč
v rodném jazyce atd. - to vše by

zůstalo

stejné. Od

příklonu

rumunského obyvatelstva v Sedmihradsku k uniatství, potažmo
přímo

k římskému katolicismu, si Habsburkové slibovali

připoutání

obyvatelstva

nově

dalším faktorem byla možnost
společnosti

větší

získaného knížectví k monarchii,
vytvořit

z této

protiváhu protestantských saských

části

sedmihradské

měšťanů, Sékelů

a

uherské šlechty, která byla rovněž převážně protestantská, to se však
Habsburkům plně nezdařilo.

Sedmihradské biskupství sídlilo v Sibiu

a podléhalo metropolitovi v Jasech. lOs
Od 15. století se do jižních Uher (do oblasti dnešní Vojvodiny
v Srbsku)

stěhovali

pravoslavní Srbové, tato migrace dosáhla

vrcholu roku 1690, kdy v říjnu turecké jednotky znovu obsadily
do USA, se v duchu liberálního racionalismu proměnilo ve společnosti opírající své učení také
o studium nekř. náboženství."
103 Treptow, K. W. a kol.: Dějiny Rumunska, NLN, Praha, 2000, str. 100 -101.
104 tamtéž., str. 133.
105 Pavlík, Gorazd: Odvodní spis, sepsáno 3. 1. 1942 v Praze, publikováno na
http:/www.pravoslav.gts.cz/Gorazd/odvodni-spis.htm. redakce Jan Baudiš, Jihlava, 1999.
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Bělehrad.
protekční

ll. prOSInce 1690 vydal
patent, kterým dovolil

habsburské monarchie,
pravoslavné víry a

zaručil

určitou

císař

Leopold 1. zvláštní

Srbům dočasné

usazení na území

jim v něm svobodné vyznávání

formu

vnitřní

samosprávy

včetně

volby

patriarchy a světského předáka s vojenskými pravomocemi. 106
Leopold 1. požádal roku 1704 patriarchu Kalinika v Péči, kde byla
v té

době

metropolie, o

zřízení

samostatné metropolie pro toto

srbské obyvatelstvo. Roku 1710 tak byla v Krušedolu založena
nová, zatím jen autononmí, metropolie, která byla za krátký

čas

natrvalo přesunuta do Sremských Karlovců. 107 Z dočasného pobytu
srbského obyvatelstva v jižních oblastech Uher se stal pobyt trvalý
v důsledku politického vývoje na

Balkáně, neboť

(1699 - srbské oblasti na jih od Dunaje
zejména po
zpět

bělehradském

do Srbska

vyloučen,

zůstaly

po karlovackém

v držení

(1739) míru byl návrat

Osmanů)

a

těchto uprchlíků

jelikož habsburská monarchie se roku

1739 zcela stáhla z oblasti srbského pašalíku a ztratila tak území,
která ovládala 20 let od požarevackého míru roku 1718, kdy pod
habsburskou moc spadal i
ukončil

Bělehrad. Bělehradský

mír roku 1739

dvouletou rakousko-tureckou válku a hranice byla

opět

posunuta k Dunaji, což mělo za následek další vlnu migrace. 108
Další zlom ve vývoji pravoslavné církve v jižních Uhrách
znamenal rok 1766, kdy osmanští Turci zrušili
Učinili

tak na nátlak ze strany

představitelé

řeckého

péčský

patriarchát.

pravoslavného kléru, jehož

žárlili na samostatnost této srbské církve se sídlem

v Péči. 109 V důsledku této události byla srbská autononmí církev se
sídlem ve Sremských Karlovcích povýšena na autokefální,

načež

se

106 Šesták, Miroslav; Tejchman, Miroslav; Havlíková, Lubomíra; Hladký, Ladislav; Pelikán,
Jan: Dějiny jihoslovanských zemí, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1998, str. 128; Gorazd
Pavlík ve svém "Odvodním spisu" uvádí (patrně chybně) jako datum vydání privilegia
Leopolda I. 20. srpen 1691 - in Pavlík, Gorazd: Odvodní spis,
http:/www.pravoslav.gts.cz/Gorazd/odvodni-spis.htm.
107 Pavlík, Gorazd: Odvodní spis, sepsáno 3. 1. 1942 v Praze, publikováno na
http:/www.pravoslav.gts.cz/gorazd/odvodni-spis.htm. redakce Jan Baudiš, Jihlava, 1999.
Metropolie = sídlo metropolity.
108 Šesták, Miroslav; Teichman, Miroslav; Havlíková, Lubomíra; Hladký, Ladislav; Pelikán,
Jan: c. d., str. 132.
109 tamtéž.
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stala

střediskem

monarchii. Po

všech pravoslavných

předběžném

v celé habsburské

souhlasu jasského metropolity bylo ke

Karlovcům přičleněno

Sremským

věřících

i i biskupství v

Sibiňi

(Sibiu)

v Sedmihradsku, kde žilo pravoslavné rumunské obyvatelstvo. llo
Tento

případ

odpovídá výše uvedenému obecnému popisu přechodu

církevních správních

obvodů

z jurisdikce jedné autokefální církve

do jurisdikce církve jiné v případě

změny
říše

nastala po roce 1775, kdy Osmanská
Bukovinu a zdejší

(černovická)

hranic. Stejná situace

eparchie

odstoupila Rakousku

začala

podléhat metropolii

se sídlem ve Sremských Karlovcích, roku 1814 se totéž stalo
s eparchií dalmatskou.
Okolo roku 1850 tak v habsburské monarchii existovalo
celkem 10 eparchií (sremsko-karlovická, temešvárská, vršacká,
novosadská,

budapešťská,

přičemž

zadarská),

pakracká,

sibiňská,

církevní obce ve Vídni

aradská,

černovická

příslušely

a

k eparchii

sremsko-karlovické. III Těchto deset eparchií tvořilo autokefální
rakouskou pravoslavnou církev, jejíž hlavou byl metropolita
sremsko-karlovický a jejíž autorita byla respektována i ostatními
autokefálními

pravoslavnými

včetně

církvemi

cařihradského

patriarchy. Až vývoj na území rumunských knížectví (Moldavsko a
Valašsko) a

utvoření

samostatného Rumunska jejich sjednocením

roku 1862

přinesl

změny,

stejně

tak jako rakousko-uherské

vyrovnání roku 1867. Sremsko-karlovická metropolie se
na

tři

autokefální

části:

metropolie se sídlem v Sibiu byla

roku 1867 a skládala se z eparchie

sibiňské,

eparchie karan-šebešské; roku 1873 byla
kotorská, která spolu s eparchiemi
vytvořila

rozdělila

novou metropolii

aradské a

černovickou.

nově zřízené

nově zřízena

černovickou

Tyto

zřízena

eparchie

a zadarskou

dvě nově

vzniklé

autokefální církve tak doplnily sremsko-karlovickou metropolii. 112

Pavlík, Gorazd: c. d.
Pavlík, Gorazd: C.d.
112 tamtéž.
110

111
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V hlavním
věřící.

rozdílné

říše, kteří

městě

K obci u sv.

dvě

měly

církevní obce, které

Jiří příslušeli

se nacházeli v alpských a

Nejsvětější

obec u

Vídni byly

všichni poddaní osmanské

českých

zemích a ve Vídni,

Trojice pak sdružovala rakouské poddané žijící

ve stejných oblastech.
Podobně

jako v Sedmihradsku i v

pravoslavná církev od

tolerančního

českých

Nejsvětější

zřízena

třetí

vídeňského

věřící

zmíněný

byl

Trojice ve Vídni. Roku 1893 byla ve Vídni

pravoslavná církevní obec u sv. Sávy (výnosem

místodržitelství z 1.
měli příslušet

jurisdikce

října

patentu Josefa II. z 13.

1781 církví tolerovanou a chrámem pro zdejší
chrám

zemích byla

května

1893,

č.

27 055), do jejíž

všichni pravoslavní Slované ve Vídni,

českých a alpských zemích bez rozdílu státní příslušnosti.11 3 Jelikož

tím nastával jistý zmatek,
rakouské

úřady nevěděly,

Nejsvětější

20.

května

Trojice

či

zda

v některých

případech

dotyčný zemřelý přísluší

úmrtí

k obci u

k obci u sv. Sávy, vydalo ministerstvo vnitra

1897 výnos

slovanským jazykem

neboť

č.16l4,

patří

kterým potvrdilo, že osoby

hovořící

do matriky církevní obce u sv. Sávy ve

Vídni. Týkalo se to i všech pravoslavných obyvatel

českých

zemí.

S tímto svým výnosem pak ministerstvo vnitra seznámilo všechna
okresní hejtmanství a magistráty v Praze a Liberci.
Církevní obec u sv. Sávy v prvních letech své existence
spadala pod biskupskou pravomoc metropolity
1897 pak byla z této jurisdikce
biskupů

propuštěna

černovického,

a přešla po

dohodě

okamžiku

přímo

obou

pod jurisdikci biskupa zadarského (viz výnos ministerstva

kultu a vyučování z 30. června 1897, č. 16 673).114 Od

zeměmi

roku

měl

tedy

církevně-jurisdikční

zadarský biskup, což lze doložit

pravomoc nad

tohoto
českými

některými případy,

zadarský biskup vydal povolení ke smíšenému

kdy

sňatku či

tamtéž.
tamtéž. Není tedy jasné, proč zadarský biskup dr. Nikodim Milaš ve svém dopise ze 7. února
1905 odmítl potvrdit Nikolaji Ryžkovovi, že pravoslavní v českých zemích patří pod jeho
jurisdikční pravomoc.
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114

k

sňatku

českém

v době

území, k

nějakého

čemuž

u sv. Sávy. Jelikož 28.
v platnosti naprostá
kromě

zákonů

věřícím

řijnal9l8

většina

o státním

zákonem

č.

1, §2 byla ponechána

rakousko-uherských
zřízení

nezměnilo

a o
se na

zákonů

poměru

nastala v tom, že eparchie zadarská byla
černovického

(všechny

českých

zemí

jurisdikční příslušnosti

zemí nic ani po vzniku samostatného státu.

pravomoci

žijícím na

existují doklady v matrikách církevní obce

k habsburské dynastii),
českých

postu pravoslavným

propuštěna

metropolity a byla

přijata

Změna

však

z jurisdikční
do jurisdikce

srbské autokefálnÍ církve. Tak se pod jurisdikci srbské církve
dostalo i pravoslavné obyvatelstvo českých zemÍ.
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Spory o směřování církve

Počátky

československé

snah o církevní refonnu v rámci katolické církve jsou

spojeny s katolickým modernismem sklonku 19. století. Činnost a
úsilí

jednotlivců

v 80. letech 19. století

začínají

se refonnisté

pokračuje

v letech 90. , kdy

organizovat a vrcholí roku 1902, kdy vzniká

"Jednota katolického duchovenstva". Toto hnutí nakonec fonnuluje
tři

hlavní požadavky:

kněžstvo,

zavedení

spravedlivější

českého

postavení v církvi pro nižší

jazyka do bohoslužby a

celibátu. Další myšlenky, se kterými

zdobrovolnění

přicházeli katoličtí

modernisté,

bylo i prohloubení pravé zbožnosti

či

antagonismů

Poté, co roku 1907 papež

vědou.

mezi náboženstvím a

pokus o

odstranění

Pius X. katolický modernismus zakázal, následovalo i v českých
zemích rozhodnutí olomouckého arcibiskupa Lva Skrbenského,
který "Jednotu katolického duchovenstva" nechal

úředně

rozpustit

jako hnutí modernistické. Řada představitelů českého modernismu
z církve proto

raději

vystoupila

(např.

Josef Holeček, Emil Dlouhý-

Pokorný), ostatní se zdrželi dalších proreformních snah. lls
Další etapa vývoj e reformního hnutí v církvi nastává zhruba
o deset let

později

na sklonku 1.

světové

války. Projevila se zde i

druhá generace reformního duchovenstva jako Karel Farský,
František Xaver Dvořák či Jindřich Šimon Baar. Tato část kněžstva
rozvíjela myšlenku církevních reforem
zakládají na

Moravě časopis

skrytě

"Právo národa". 7. listopadu 1918 byla

znovu založena "Jednota duchovenstva", jež
Jednoty duchovenstva".
přihlásilo

domě

Postupně

900/0 katolických

v Praze

uskutečnil

a až v srpnu 1918

kněží.

začala

vydávat "List

se do "Jednoty duchovenstva"
23. ledna 1919 se v Obecním

sjezd reformního

kněžstva,

jemuž

115 Kaňák, Miloslav: Církev československá v historickém vývoji a přehledu, Blahoslav, Praha
1946.
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předsedal Jindřich Š. Baar a na němž duchovní odhlasovali "Návrh

duchovenstva na obnovu církve katolické". Mezi požadavky se
kromě

výše

zmíněných

objevila i

např.

odluka církve od státu

či

volba biskupů duchovenstvem i věřícími.
České katolické duchovenstvo se začalo rozdvojovat na část
radikálnější

a část umírněnou. V čele radikálů stáli Karel Farský a J.

Š. Baar. Již o velikonocích 1919 vytvořili radikálnější příslušníci
Jednoty tzv. "Ohnisko", jehož listem se stalo "Právo národa". 10.
června

1919 se členové Ohniska usnesli na své

reformní

záměry

více propagovat mezi

schůzi,

věřícími

že budou své

a že provedou

reformy, i kdyby je Řím zamítl. 116 Příslušníci "Ohniska" vytyčili
šest hlavních požadavků:
1. zřízení
2.

českého

rozšíření

patriarchátu

církevní samosprávy

3. úprava otázky obsazování far
4.

česká

liturgie

5. úprava kněžského studia a výuky náboženství
6. zdobrovolnění celibátu ll7
V červnu 1919 podnikli vybraní zástupci cestu do Říma k
papeži Benediktu XV. s požadavkem uznání reforem. Spisovatel
Bohumil
orientace,

Zahradník-Brodský,
byl

ještě

pozdější

stoupenec pravoslavné

v lednu 1919 optimistou, když prohlásil:

"Papežská stolice není tak zpozdilá, aby pro

věc

discipliny nechala

dojít ke schizmatu."ll8 Členy delegace byli děkan František Kroiher,
místopředseda

výboru Jednoty a poslanec Národního

msgr. Marian Blaha, diplomat a

pozdější

banskobystrický biskup,

prof. ThDr. Alois Kolísek, poslanec Národního
v delegaci reprezentující slovenské

shromáždění,

kněžstvo

shromáždění,

a prof. dr.

Vojtěch

116 Marek, Pavel: České schizma. Příspěvek k dějinám reformního hnutí katolického
duchovenstva v letech 1917 -1924, Gloria, Rosice u Brna, 2 000, str. 53 - 54.
117 Kadlec, Jaroslav: Přehled českých církevních dějin 2, Zvon, Praha 1991, str. 240.
118 Grygar, Jakub: Nechtěné dítě české katolické modemy, in Lidové noviny - příloha
Orientace, 19. prosince 1998, str. 22.
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Šanda, děkan pražské teologické fakultyl19 Delegaci najprve přijal
státní tajemník Gaspari a 28.
podsekretáře

SpIS

června

se jí dostalo

Tedeschiniho, kterému její

obsahující

výše

uvedené

členové

přijetí

u státního

odevzdali

pamětní

Delegáti

rovněž

požadavky.

některých biskupů

požadovali sesazení

(Huyna, Skrbenského a
dalších). 4. července delegaci přijal papež Benedikt XV. 120

Audience trvala

půl

hodiny a papež se

vyjádřil

k požadavkům

memoranda. 121 Zřízení patriarchátu bylo zamítnuto, ale delegaci
byla dána najevo možnost
připustila

možnost

číst při

zřízení

mši

primatiátu. Svatá stolice

česky

rovněž

epištolu a evangelium. Návrhy

českých reformistů byly v Římě přijaty k dalšímu zkoumání.

30. června a 1. července 1919 se konal na Žofině protestní
sjezd duchovních svolaný klerikálním tiskem. Tento sjezd odsoudil
reformní snahy, Jednotu duchovenstva i návštěvu Říma. 122 Hlavním
kritikem byl na tomto sjezdu Dr. F. X. Novák. Sama Jednota
duchovenstva 15.

července

1919 napomenula ve svém listu

členy

kázně.

16.

"Ohniska" za samostatné vystupování a porušování

srpna 1919 byl J. Š. Baar vystřídán děkanem Kroiherem v křesle
předsedy

"Jednoty duchovenstva". Stalo se tak na valné

Jednoty. Kroiher byl

méně

hromadě

radikální než Baar, což je patrné mimo

jiné i z toho, že byl spokojen s výsledky

římských

jednání. Pokládal

je za dostatečné.1 23 To se pochopitelně nemohlo líbit radikálním
kněžím

sdruženým v Ohnisku. To bylo spíše volným sdružením, což
124
jeho členové kritizovali na své valné hromadě 7. srpna 1919. Tato
neorganizovanost však byla zakotvena již v základních paragrafech
Ohniska,

přijatých

na

jaře

1919. První z nich hlásal: "Ohnisko je

volné sdružení, pracující na církevních reformách v intencích
119 Kadlec, Jaroslav: Přehled českých církevních dějin 2,Zvon, Praha 1991, str. 240, Marek,
Pavel: České schizma. Příspěvek k dějinám reformního hnutí katolického duchovenstva v letech
1917 - 1924., Gloria, Rosice u Brna, 2 000, str. 48.
120 Farský, Karel: Z pode jha (vznik církve československé), Praha 1921, str. 20.
121 Právo národa, II. roč. (1919), č. 14 (15.8.1919), str. 245.
122 Farský, Karel: c. d., str. 21.
123 Farský, Karel: c. d., str. 21.
124 tamtéž., str. 23.
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Jednoty duchovenstva až k úplnému jich provedení.,,125 Na této
valné

hromadě

si také

účastníci

cestě

vyslechli zprávu o

delegace

zástupců Jednoty do Říma. Odsouhlasili pak rezoluci, v níž děkovali
hromadě

Svaté stolici za otcovské jednání. Dále byly na valné

vysloveny sympatie jihoslovanskému a ruskému duchovenstvu.
Přítomní

konstatovali, že jejich cílem není rozkol, ale získání
nejednotného Slovanstva. 126 V té době umírněnější členové toto
sdružení postupně opouštěli. 127 Nicméně 9. září 1919 oficiálně
jmenoval papež Benedikt XV. bez konzultace se zástupci

Kordače,

církevní hierarchie pražským arcibiskupem Františka
osoba nového arcibiskupa
Ohniska.

Někteří

jeho

jistě

uspíšila radikalizaci

členové

očekávali,

konzultovat své kroky s vládou, že

počká,

diplomatické styky, což se mělo stát v nejbližší

české

části členů

že bude Vatikán
až budou navázány
době.

Odluka církve

od státu navíc nebyla dosud v Československu realizována a stát
financoval platy duchovních i další položky z rozpočtu církve. 128
Tím spíše

čeští kněží očekávali,

že se tak významná otázka, jako

jmenování nového arcibiskupa bude konzultovat s představiteli
republiky,

podobně

arcibiskupů
vládě,
či

jako v minulosti konzultoval Vatikán jmenování

s panovníky.

která se

měla,

dle

Hněv členů
členů

Ohniska se obracel i proti

Ohniska, snažit jmenování zabránit,

domácí duchovní informovat, ale projevila se

Tusar byl

obviňován,

sekretář vídeňské

laxně.

Premiér

že o chystaném jmenování věděl (jednal s ním

nunciatury

při

svém pobytu v Praze

počátkem

září), stejně jako ministr vnitra Antonín Švehla, jehož ministerstvo

vydávalo pasy -

rovněž

pro Františka

Kordače

a jeho doprovod

při

zářijové cestě do Říma. Ministru Švehlovi byl v souvislosti

s Kordačovým jmenováním

připisován

výrok: "Po tom nám nic

125 Kovář, František: Deset československé církve, 1920 - 1930, Ústřední rada československé
církve, Praha 1930, str. 26.
126 Právo národa, II. roč. (1919), č. 14 (15.8. 1919), s. 245.
127 Kaňák, Miloslav: Církev československá v historickém vývoji a přehledu, Blahoslav, Praha,
1946, str. 4.
128 Právo národa, II. roč. (1919), č. 16 (15. 9. 1919), str. 266.
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není, ať byl jmenován třeba vrchním rabínem.,,129 Domácí kněžstvo
nebylo Římem rovněž bráno v potaz. Nový arcibiskup se postavil
října

proti Ohnisku a 1.

1919 zakázal

členům

Jednoty duchovenstva

odebírat Právo národa. 130 15. září 1919 v Národním domě na
Smíchově

přikročili

radikálnější

členové

kroku, když založili "Klub reformních
Organizačně

zvolen dr. Karel Farský.

okresů v čele s důvěrníky. 131
ukončilo

činnost

svou

Ohniska k zásadnímu

kněží",

čela

do jehož

byl klub

rozdělen

byl

do 34

Ohnisko tímto krokem fakticky

a Právo národa se stalo listem Klubu
členové

reformního duchovenstva. Jeho

byli odhodláni

provádět

reformy i bez souhlasu z Říma a stavět tak papežskou kurii před
věc.

hotovou

činu

Prosazovali cestu

-

provádět

reformy "via

facti,,132 s tím, že Řím je později bude nucen akceptovat. Např.
duchovní František
později

případy,

uznal -

např.

vůči

důraz,

byly

sňatky kněží.

reformní

sňatku

kněží

později

se princip "via facti"

měl

uplatnit

schůzi

Kordače

rovněž

1919

složili

kněžský či

církve.

Kněží

byli proto

sňatek.

V tomto bodě

nejsilněji. Někdy

zdálo, že to je také to jediné, o co

této zakládající

května

kteří

pro lidi,

římskokatolické

Zákon z 22.

nabádáni k tomu, aby se nebáli uzavřít

Františka

viděli

za francouzské revoluce. Prvním bodem, na který

slib v rámci

veřejnosti

Ohniska a

hledal analogii v postupu sv.

svaté stolici. V historii

zrušil dosavadní zákaz

opatrně

kněží,

členů

kdy kněžstvo provedlo reformy, které papež

kladli reformisté

řeholní

jeden z významných

i Klubu reformních

Františka z Assisi
i další

Kovář,

se dokonce

reformistům

jde. Na

podali protest proti jmenování

pražským arcibiskupem a jednali o možných

vlastních kandidátech, mezi nimiž se objevili Xaver

Dvořák,

Karel

Farský, Jindřich Baar či Vojtěch Šanda, člen delegace, která jednala

129
130
13l
132

tamtéž.
Kaňák, Miloslav: c. d., str. 4.
Kovář, František: c. d., str. 28.
Právo národa, II. roč. (1919), č. 15 (1. 9. 1919, str. 249 - 251.
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v Římě. 133 25. září 1919 podalf protest proti jmenování Františka
(t

Kordače

arcibiskupem

demokratických a klub

československých

klub

1

československých

agrárních

v Právu národa Karel Farský vyzýval reformní
pokračovali

pouze na
při

v reformách. Dle

základě

něj

bible a nikoliv na

základě

kněží.

kněží,

se náboženství

15.

října

aby vytrvali a

mělo vyučovat
kněží měli

katechismu,

kázání i ve školách vysvětlovat význam reforem.

národně

Při

liturgii

měla

být používána namísto latiny čeština. Členové klubu reformních
kněží

době

v té

již

vydána již

před

domě

Smíchově

na

začali

s překladem Misálu, jehož

část

byla

vánocemi 1919. 27. listopadu 1919 se v Národním
schůze

konala

důvěrníků

34 republikových

klubu. Na stejný den byl Karel Farský povolán k arcibiskupu
Kordačovi,

kam se dostavil, ale audience ho jen utvrdila

v přesvědčení, že bude třeba vytvořit samostatnou církev. 134
Odpoledne se

účastnil schůze důvěrníků,

vánocích 1919 se budou mše sloužit
členská schůze

svolána velká

kde bylo rozhodnuto, že o

česky

a na 8. ledna 1920 byla

Klubu reformního duchovenstva.

Vánoce 1919 byly v mnohém zlomové. V prosinci 1919 vyšla první
část českého překladu
čísle

misálu. "Právo národa" pak v předvánočním

otisklo výzvu všem reformním

v českém

či

a

měl

farář.

začali

z předních míst
věřících

k

momentálně

péče

faře

o mládež a dále

příslušejících.

nejdůležitějším

čele

vůbec péče

Zakládání

úkolem,

kněz

o život a

těchto

který

rozhodl oženit,

potřeby

obcí

viděli
neměl

bylo

reformní
se

stydět

ohlásit, dokonce byl k tomu nabádán. Ve vánočním čísle dali

dodatečně. Kněží

133

náboženské obce, v jejichž

Mezi úkoly náboženských obcí byla na jednom

reformisté najevo, že

134

či

zakládat farní

duchovní. V případě, že se
sňatek

aby sloužili mše

slovenském jazyce, a to již v případě blížící se mše

půlnoční

stát

kněžím,

počítají

s tím, že papež tyto

změny

uzná

byli dále vyzváni k přípravám na nadcházející

Právo národa, II. roč. (1919), č. 17 (1. 10. 1919), str. 282.
Kovář, František: c. d., str. 30.
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lednový sj ezd,

měli

si

připravit

návrhy a dohodnout se s případnými

zástupci, pokud by na sjezd nemohli přijet. 135 Arcibiskup Kordač,
který ve svém prvním

pastýřském listě

z 22. prosince 1919 vyzval

věřících

ke svornosti duchovenstva i

kjednotě

a

podniknuté reformní kroky označil za těžký hřích.

církve, však

Rovněž

papežský

legát Micara odmítl všechny reformní požadavky a Benedikt XV.
rezolutně

zamítl zdobrovolnění celibátu.
domě

8. ledna 1920 se v Praze v Národním
uskutečnil

valný sjezd Klubu reformních kněží.

účastníků. Během

na

Smíchově

Přítomno

bylo tři sta

celodenního jednání vykrystalizovala myšlenka

na založení nové samostatné církve. To bylo také v závěru
odhlasováno (v

poměru

křesťanštější".

Do

čela

výbor složený z šesti

Měla

140 : 66).

to být "církev nová, lepší a
dvanáctičlenný

nové církve byl zvolen

laiků

kněží.

a šesti

Duchovními zástupci ve

výboru byli dr. Karel Farský, Bohumil Zahradník-Brodský, Emil
Dlouhý-Pokorný, František Hoffer,
ledna 1920 bylo v denících
československému",

jímž

měla

Oldřich

Tichý a dr.

uveřejněno

být

Smrček.

10.

prohlášení "Národu

česká veřejnost

seznámena se

zásadami nové církve. Pod ním byli podepsáni Bohumil ZahradníkBrodský, Ferdinand Stibor, Gustav Procházka a Karel Farský.136
V textu se k hlásili k odkazu Cyrila a

Metoděj e,

Mistra Jana

Husa,Českých bratří a Jana Amose Komenského. Byla v něm

proklamována

svoboda

svědomí

představitelé

církve hodlali

bohoslužebný

řád,

s tím, že

jednotlivce

zatím

později

ponechat

před

Bohem,

římskokatolický

dojde k úpravám. Jednotlivci

byli vyzývání k přestupu do československé církve. 137
Hned

v prvních

dnech

její

československé přihlásilo několik

se kjejímu založení postavilo

existence

desítek tisíc

několik

136

Právo národa, II. roč. (1919), č. 22 (15.12.1919), str. 361-362.
Právo národa, III. roč. (1920), č. 2 (15.1., 1920), str. 1.
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do

věřících.

intelektuálních

historici Šusta a Pekař.
135

se

církve

Skepticky

špiček, např.

Reakce ze strany Vatikánu a oficiálních představitelů domácí
čekat.

církve na sebe nenechala dlouho

15. ledna 1920 kongregace

posvátného officia ve jménu papeže Benedikta XV. novou církev
kněze,

zavrhla, odsoudila a ty

kteří

exkomunikovala. Dva dny na to byla
rozpuštěna
nařídil

Jednota

místo ní

zákazu Jednoty a

episkopátem

duchovenstva a episkopát

diecézní jednoty pod vedením

čeští

biskupa. 20. února

českomoravským

československého

vytvořit

se k nové církvi hlásili

příslušného

biskupové oznámili papežské potvrzení

nařídili

kněžím,

aby z ní vystupovali. 9.

března

1920 zaslal výbor pražské Jednoty papeži stížnost proti svému
rozpuštění,

která byla 6.

května

zamítnuta.

Formálně

byla Jednota

duchovenstva rozpuštěna 5. srpna 1920.
Nově
problémů.

založená církev musela

čelit

řadě

I po jejím ustavení v ní existovalo

organizačních
radikálnější

a

konzervativnější křídlo. Konzervativnější kněží

chtěli přejmout

nějaký,

či

již existující, nekatolický teologický systém,
při utváření

vycházet

zakládajících

členů

vlastní dogmatiky, liturgiky atd.

alespoň
Většina

se klonila k episkopálnímu systému, který chtěla

zachovat i nadále. Toto
svěcení

z něj

biskupů.

směřování

Bylo

zapotřebí,

však s sebou
aby je

přinášelo
vysvětila

otázku
nějaká

z evropských církví. V úvahu připadaly církev anglikánská, 138
starokatolická a srbská pravoslavná. 139 Každá z nich měla v církvi
československé

své stoupence. Pro pravoslaví se vyslovovala

skupina okolo dr.

Kopala-Stěhovského,

docenta Husovy fakulty a

evangelického teologa. Mezi další významné zastánce pravoslavné
orientace

patřil

již výše

zmíněný

Bohumil Zahradník-Brodský,

duchovní Žídek z obce Chudobín u Litovle a později i duchovní
z Kroměříže
přestoupil

5.

Matěj

Pavlík, který do Církve

července

československé

1920. Bohumil Zahradník -Brodský

argumentoval tím, že v případě pravoslaví nejsou omezována
137
138

tamtéž.
Pavlík, Matěj: Nabídka z Anglie, in Za pravdou, I (1921), Č. 5, str. 17 - 19.
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často zmiňovaným

národní specifika jednotlivých církví, k dalším

argumentům patřily poukazy na ideje cyrilometodějství.
přitahovala

stoupence pravoslavné orientace větší
křesťanství:

východním
zřízení

starého

"Na

křesťan.,

východě

140

Dále

demokratičnost

ve

vskutku dosud nacházíme

demokratické

autonomní. Tam není

jediného papeže, který by autokraticky a centralisticky rozhodoval o
věcech náboženských.,,141 Jeho stoupenci viděli v pravoslaví ono
původní,

tradiční

pochopitelně

i své

křesťanství.
odpůrce,

ale spory

až v dalších měsících a někteří
V
církve
době

létě

Pravosl avná
ohledně

aktéři změnili

1920 tak dochází k prvním

československé

měla

orientace

dalších

kroků přišly

své názory.

kontaktům nově

vzniklé

se srbskou pravoslavnou církví. Ve stejné

vede ministr zahraničních

věcí

Edvard Beneš politická jednání
představitelů

bylo

oslovení srbského biskupa Dositeje z Niše, který byl v té

době

s vládou SHS. Prvním krokem církevních

shodou okolností na léčení v Karlových Varech. 142 22. srpna Dositej
jednal se Zahradníkem-Brodským, kterého doprovodil spisovatel
Josef Holeček, sympatizant pravoslaví. Den na to se s ním sešel i dr.
Karel Farský. V té

době

pravoslavné orientace.

byl

ještě

Farský

umírněným

Nechtěl přejímat obřad

stoupencem

a byl pro

volnější

-

"sesterský,,143 poměr obou církví. Proto v létě 1920 vedl jednání
nejen s biskupem Dositejem, ale i s ministrem kultu Království SHS
Marinkoviéem, který v té době rovněž dlel v Československu na

Gorazd Pavlík: Aby bylo jasno, in Za pravdou, II (1922), Č. 9, str. 62.
Cinek, František: K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti, 1918-1925,
LZTN, Olomouc, 1926, s. 40-41.
Český zápas, III.roč. (1920) Č. 36, (24. 9.1920), str. 1-2.
141 Český zápas Č. 18, III. roč. (1920) (21. 5. 1920), str. 1.
142 Marek, Pavel: Pravoslavní v Československu v letech 1918-1942. Příspěvek k dějinám
Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, L. Marek, Brno, 2004, str. 40, Vopatrný,
Gorazd: Dědictví otců. Osudy svaté pravoslavné víry na území bývalého Československa,
Knižní dílna Rubato, Praha, 1999, str. 87. František Cinek uvádí, že Dositej byl do
Československa vyslán archierejským saborem až poté, co vedení církve československé
požádalo srbskou církev o navázání styků, in Cinek, František: c. d., str. 40-41.
143 Český zápas, III.roč. (1920), Č. 33 (3. 9. 1920), s. 1.
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140

lázeňském pobytu.144 V neděli 29. srpna sloužil biskup Dositej

v chrámě sv. Mikuláše bohoslužby. 145
3.

září

československé

vypracovali

1920

zodpovědní

činitelé

přijetí

zvláštní ,,podání" o podmínkách

církve

pravoslaví.

Jeho hlavním inspirátorem a autorem byl Bohumil ZahradníkBrodský.146 Dle Karla Farského jim myšlenku na kontaktování
srbské církve a sepsání memoranda vnukl dr. Červinka. 147 Toto
podání schválil Ústřední výbor církve československé, v němž
zasedali všichni
pravoslavného

aktéři pozdějších sporů
směru.

Podepsali ho i Karel Farský, Bohumil
Matěj

Zahradník-Brodský a

a stoupenci radikálního i

Pavlík.

Kněží Matěj

Pavlík a Josef

Stejskal - oba z Moravy - prosadili, aby byl do tohoto textu na
závěr

první

části

ekumenických

o

přij etÍ

koncilů

a

srbské

[zdůraznil

svědomí

nějž

a volného náboženského

budou v dalších

biskup Gorazd, v té

táboru v rámci církve

době ještě patřil

československé. Ještě

stěžejního

měsících

československé.

vedeny spory v rámci Církve

připojen

credo)

O.B.J. Zde dochází k formulaci

problematického bodu, o

pozdější

(uznat prvních sedm

nicejsko-cařihradské

dodatek "s výhradou svobody
vývoje"

věrouky

Matěj

a letech
Pavlík,

k radikálnějšímu

se dostaneme kjeho

posunu ke konzervativním pozicím, který on sám nikdy nepopíral a
svým

stoupencům

pravdou" v sérii

i

kritikům

článků

se jej snažil

osvětlit

v časopise "Za

"Aby bylo jasno" v únoru a březnu 1922.

144 Cinek, František: K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918-1925,
LZNT, Olomouc, 1926, s.45.
145 Český zápas, III. roč. (1920), č. 32 (27. 8. 1920), str. l.
146 A.P.: Jak došlo ke sporům v církvi československé, in Za pravdou, II. roč. (1922), č. 48 (30.
ll. 1922), str. 298.
147 Archiv Úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve v
Olomouci, složka Všeobecné církevní počátky, Zápis o diecesním shromáždění církve
československé z 28.3. 1923.
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Druhá část memoranda obsahovala celkem 12 požadavků 148
představitelů

československé,

církve

které

místě

srbskému saboru k posouzení. N a prvním
ustanovit

český

vidět,

že se

církvi,

autoři

neboť

stejně

českých starokatolíků

příliš

podání

z listopadu 1904. Je

poměry

nezabývali

jako

v pravoslavné

mše v národním jazyce je v pravoslaví obvyklá.
dějiny

Nestudovali ani

požadavku bylo bez
body se

byl požadavek

jazyk jako jazyk bohoslužebný,

v případě memoranda

předloženy

byly

rovněž

pravoslavného hnutí, protože tomuto

problémů vyhověno

roku 1904. Mezi dalšími

objevily požadavky, které sabor jedné autokefální

(srbské) církve nemohl sám
zákazu ženitby u

kandidátů

případných sňatků

u

oženit pouze jednou)

řešit,

např.

jako

požadavek

odstranění

na biskupa, povolení druhého a dalších

ovdovělých kněží

(pravoslavný

či

po

možnost

sňatku

kněz

vysvěcení (kněz

se smí
se smí

oženit jen před vysvěcením). 149
Delegace

Ústředního

výboru

6.

rvd50
zafl

odevzdala

memorandum na vyslanectví SHS, odkud s nimi odjel do Srbska
vladyka Dositej, který

rovněž

odeslal požadavky Dr. Miloši

Červinkovi, v té době předsedovi pravoslavné obce v Praze, aby se

k nim vyjádřil. Červinka je okomentoval ve svém dopise z 15. září
1920.

1. Český jazyk jako bohoslužebný
2. Konání obřadů a mší dosavadním způsobem
3. Demokratické zřízení církve, souhlas farních obcí s ustanoveným knězem. Aby i vyšší
místa v církevní hierarchii byla obsazována se souhlasem věřících.
4. Aby bylo upuštěno od přesvěcování kněží.
5. Aby kněžím bylo dovoleno oženit se i po svěcení a ne pouze jednou, ale i po druhé a po
148

třetí.

6. Dispens, aby prozatím i ženatí kněží mohli být svěceni na biskupy.
7. Aby srbská církev vyslala do československé republiky svého episkopa. Výslovně bylo
žádáno o vyslání Dositeje.
8. Aby čeští biskupové byli vysvěceni v době co nejkratší.
9. Pevný plat pro duchovní, podobně jako u státních úředníků.
10. Přijetí patnácti československých bohoslovců na bohoslovecké učiliště v Bělehradě a
jejich vydržování.
ll. Aby členy církevních výborů mohly být také ženy.
12. Vynechání slova pravoslavný v názvu církve, bud' československá církev pravdověrná,
nebo československá cyrilometodějská církev nebo církev československá.
149 Grigorič, Vladimír: Pravoslavná církev ve státě československém, Praha 1928, str. 93.
150 Zahradník-Brodský, Bohumil: Církev československá a srbská, in Český zápas
III. ročník (1920), č. 36 (24. 9. 1920), s. 2, Cinek, František: c. d., str. 46,
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září

14.

1920 byla církev

československá

státem uznána. Stalo

se tak schválením ministerstva školství a národní
Habrmana. Všichni její
sněm

kněží

příznivci

i

se mohli

plánovaný na leden 1921, na kterém si

postup. Obce nad 1000 obyvatel

Sněm

byli samostatnými delegáty.
v Národním

domě

měl

Smíchově

na

a

osvěty

a ministra

připravovat

měli

na

ujasnit další

reprezentovat 1 delegát,

kněží

se sešel 8. a 9. ledna 1921
účastnilo

se ho 300

delegátů

zastupujících 109 náboženských obcL I51 Byl na něm zvolen nový
ústřední

výbor s předsedou

vyjasnění

sporných teologických otázek. Na

sněmu zaznělo několik

přednesl Matěj

Pavlík, který však na

referátů,

dogmatický referát

Vaňkem,

hlavním úkolem bylo

úkol měl minimum času, jelikož jím byl pověřen Ústředním
výborem krátce před novým rokem 1921. 152 "Byl jsem jak zprávou
o svolání

sněmu,

tak i tím, že mi bez předběžného dotazu byl

svěřen

tak důležitý referát, velmi nemile překvapen."153 Pavlík se proto
rozhodl pro

určitou

otázky budou
kompetentní

kompromisní variantu, s tím, že podstatné

řešeny

řešit

až v další

době.

nepokládal za

v dané situaci složité dogmatické otázky. Zaujal

místo na pomezí mezi radikálním Farského
Brodským a jeho propagovaným
prOjevu se objevuje svoboda
zákona

Sněm

vývoje,

spolupracovníků.

což

příklonem

vědy či

JSou

směrem

a Zahradníkem-

k pravoslavL V jeho

uznání všeobecné platnosti

myšlenky

Pavlík však ve svých

okruhu
směrnicích

doporučuje nejužší společenství se srbskou církvL

Farského
zároveň

I54 A sněm

odsouhlasil jako základ víry nicejsko-cařihradské vyznání a prvních
sedm všeobecných církevních
vypracoval, budou

později

koncilů.

Tyto ideové

směrnice,

které

oponenti proti Gorazdovi používat

při

výpadech.

tamtéž., str. 59.
Gorazd Pavlík: Aby bylo jasno, in Za pravdou II, (1922), Č. 10 (9.3. 1923), str. 66.
153 Gorazd Pavlík: K směrnicím z ledna 1921, in Za pravdou III. (1923), Č. 39 (27. 9. 1923), str.
253.
154 tamtéž, str. 254.
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Dlouho

očekávaná odpověď

na memorandum saboru srbské

církve přišla v březnu 1921. 155 Srbská pravoslavná církev vyšla
církvi

československé

ve většině

dosavadní mešní ritus, pokud

požadavků vstříc,

ponechala církvi

přijme určité změny, čeština

byla

schválena jako bohoslužebný jazyk, s tím, že srbská nejvyšší správa
překlad

schválí,

kněžím

vzdala vlivu na volbu
bude

napomáhat

bylo uznáno

biskupů,

k tomu,

které

může

srbská církev se

volit lid a

československá

aby

Rovněž

v budoucnu autokefální.

svěcení,

bylo

přislíbeno

přislíbila,

církev

že

byla

vyslání srbského

delegáta, a to nišského biskupa Dositeje, o kterého projevili
představitelé církve československé zájem. Žádosti o o přijetí
československých studentů

bylo

vyhověno, stejně

teologie na srbské

vzdělávací

ústavy

tak jako požadavku na zapojení žen do

církevních obcí. Jako název pro novou církev vybral srbský sabor
Pravoslavná československá církev svatých Cyrila a Metoděje. 156
Problémy nastaly v pátém a šestém

bodě,

které se týkaly

sňatků kněží (bod 5.: "Žádáme, aby našim kněžím bylo povoleno

ženiti se a to nejen

před svěcením,

svěcení

ale i po

a nejen jednou,

ale i po druhé a potřetí." , bod 6.: "Žádáme, aby dokud nebude
oekumenickým koncilem
biskupského,
kandidátů

odstraněn

nebudeme-li

míti

zákaz ženitby
dosti

kandidátů úřadu

schopných

neženatých

této hodnosti, aby i ženatým dána dispens, aby mohli býti

na biskupy posvěceni.,,)157 Zde představitelé československé církve
v memorandu požadovali

něco,

co nebylo obvyklé v žádné z církví
očekávali,

pravoslavných a je s podivem, že
vyhověno,

když

dotyčná změna

jiným než ekumenickým

nemohla být odsouhlasena nikým

sněmem

církev nemohla žádný dispens

že by jim v tomto bylo

všech církví a srbská pravoslavná
udělit.

Tato otázka byla pak

důvodem, proč se Ústřední výbor církve československé na své
Cinek, František: c. d., str. 71.
Grigorič, Vladimír: c. d., str. 98, Gorazd Pavlík: O krisi. v církvi československé: Otázka
pravoslavné církve v Československu, Praha, 1924, str. 12 - 13,
157 Grigorič, Vladimír: c. d., str. 89.
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schůzi 16. března 1921,158 na které o srbském memorandu jednal,
účastníci

nedohodl. Nejprve sice

odsouhlasili, že pravoslavné

dogma přijímají, když však hlasovali o jednotlivých
bodu a dospěli k otázce ženitby,

částech

bod po

umírněně naladěná část kněží,

která

byla pro přijetí memoranda, jednání opustila. 159 Jejich radikálnějším
kolegům

o

vadilo i to, že srbský sabor nezaujal stanovisko ke zmínce

svobodě svědomí

a volného náboženského vývoje, tento dodatek
Schůze

sabor srbské církve zcela ignoroval.
nepřinesla,

výsledek

března

a tak se 23.

žádný konkrétní

1921 sešla radikální

část

delegátů Ústředního výboru, aby zformulovala a zaslala druhé

memorandum pro srbskou pravoslavnou církev, které pisatelé
předali

do rukou biskupa Dositeje. V něm v podstatě opakovali

jednotlivé body z žádosti první s tím, že je upřesňovali. Objevuje se
zde i myšlenka, že u
rozhodnout
přitažené

během

sňatků kněží-vdovců

a

roku církevní ekumenický
sněm

za vlasy, aby se

sňatků biskupů
sněm,

má

což je dosti

scházel jen tak z roku na rok.

V případě názvu nové církve,

autoři

československá,

variantu vymyšlenou v Srbsku. Je

nikoliv

opět vidět

v tom
církve.

složitější

prosazují vlastní: církev

snaha vyhnout se termínu pravoslavný v názvu

Vysvěcení biskupů očekávali autoři

To nebylo možné,

neboť

textu do dvou

obce nebyly dosud ani

právně

měsíců.

ustaveny a

nebyla dosud provedena volba biskupů.
Radikální Farského
dogmat pravoslavné

křídlo

věrouky,

se

začalo

ozývat proti

Farský dokonce

jemně

přijetí

navrhoval

přijetí presbyteriálního systému namísto systému episkopálního, 160

které by

nově

vzniklé církvi

zaručovalo větší

článku v Českém zápase č.

nezávislost. Ve svém

14 Karel Farský prohlašuje, že

pravoslaví stojí "před reakcí, reformací nebo revolucí.,,161 V nově
vzniklé církvi se

začalo

prohlubovat

štěpení

na dva

znesvářené

Gorazd Pavlík" Biskup Dositej a církev československá, in Za pravdou III (1923), č. 41 (ll.
10. 1923), str. 268
159 Gorazd Pavlík: c. d., str. 13
160 Gorazd Pavlík: c.d., str. 15
158
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čele radikálů

tábory. V

stál dr. Karel Farský,

vysvěcení biskupů

dosáhnout

otázkách co

největší

chtěli

od srbské církve

s tím, že by si ponechali ve všech

volnost. Proti nim se postavila skupina okolo
stoupencům patřil později

Zahradníka-Brodského, kjehož

i

Matěj

Pavlík.
21.

1921

dubna

moravských a slezských náboženských obcí církve
Ten se usnesl na
koncilů,

čímž

přijetí věrouky

při

účastnil

svém pobytu

pozdějšího

jáhna

dle prvních sedmi ekumenických

kněze

koncilů

příslušníků

několik

na

v

Chudobíně

na

Václava Zadražilu. Bylo to cosi jako
vysvěcení stačí přijmout

československé

právě

Vysvětil

obcí.

nicejsko-cařihradské

církve

ukázalo, že
stoupenců

a

Moravě

i biskup Dositej, který na

precedens - dokázal tím, že pro
sedm

československé.

se delegáti de facto vyslovili pro pravoslavnou

orientaci. Sjezdu se
navštívil

delegátů

se v Olomouci sešel sjezd

Moravě

credo.

Chtěl

tím zahnat obavy

ze srbských podmínek.

se vyskytovala

prvních

Později

se

převážná většina

pravoslavné orientace.

6. května publikoval biskup Dositej v Českém zápase svůj
článek

"Láska nehledá svého

vyvrací

prospěchu ... nemyslí

některé zakořeněné předsudky

o pravoslaví a

postoj srbské církve, která chce dát nové
největšÍ

ve zlém", v němž
vysvětluje

československé

církvi co

míru autonomie a respektovat její specifika. Den nato se

sešel v Praze Ústřední výbor církve československé a odhlasoval
rezoluci, kterou se církev přihlásila k sedmi ekumenickýcm sněmům
a

nicejsko-cařihradskému

vyznání víry, tedy

základům

pravoslavné

víry.162 Vše měl ještě projednat a odsouhlasit chystaný srpnový
sněm

církve, ale linie tím byla dána a srbský pravoslavný synod

ještě před sněmem
koncilů

a

Praze

odpověděl. Ostatně

nicejsko-cařihradské

credo bylo již

sjezdu v rámci Pavlíkem vypracovaných
161
162

Grigorič, Vladimír: c.d., str. 100
Gorazd Pavlík: c. d., str. 16
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sedm ekumenických
přijato

směrnic,

na lednovém
tyto rezoluce

potvrzovaly zvolené směřování nové církve. Ústřední výbor rovněž
rozhodl o názvu, zvolil velice zajímavý kompromis, a totiž, že
dvě

budou

varianty -

československá

církev

a pro

styk

s východními církvemi československá církev pravoslavná. 163 Ad
části příslušníků

církve

patrná již ve formulaci memoranda z 23.

března

absurdum byla dovedena snaha radikální
československé,

1921, snaha vyhýbat se v názvu termínu pravoslavný. Bylo patrné,
že kompromis mezi
základě

dvěma křídly

bude

dlouhodobě

schůze

usnesení z olomoucké

nemožný. Na

21. dubna a rezoluce

Ústředního výboru ze 7. května sv. Synod srbské církve zaslal do
Čech odpověď, v níž v podstatě uvítal československou církev mezi

východními církvemi,l64 s nimiž ji měl nadále pojit duchovní
sesterský

svazek.

Konečné

rozhodnutí

náleželo

v Srbsku

archijerejskému saboru.
29. srpna 1921 se v Praze u sv.Mikulášesešel druhý valný
sněm

církve

československé,

který schválil výše

zmíněnou

rezoluci

Ústředního výboru, oficiálně se tak přiklonil k pravoslaví, přičemž

hostem sjezdu byl delegát srbské církve biskup Dositej.165 Dále zde
bylo rozhodnuto o vzniku

tří

diecézí:

západočeské, východočeské

moravsko-slezské. Tyto diecéze pak konaly

a

odděleně shromáždění,

na kterých byla provedena i volba biskupů, kteří měli být později
166 Byli zvolen Karel Farský pro západočeskou
vysvěceni v Srbsku.
diecézi, Rudolf Pařík pro diecézi
Moravu a Slezsko. Pouze

Matěj

východočeskou

Pavlík byl zvolen jednohlasně bez

jakýchkoliv námitek, kdežto proti
podány protesty. Rudolf
výběru

volbě

Smíchově

západočeské

Farského a

Paříka

byly

podle Františka Cinka nahradil

Emila Dlouhého-Pokorného.

Farského byly v

163

Pařík

a Matěj Pavlík pro

Rovněž ohledně

při

volby Karla

diecézi spory. Rada starších na

podala protest, který 4.

září

1921 zaslala srbskému

tamtéž.

Grigorič, Vladimír: c. d., str. 101
Gorazd Pavlík: Biskup Dositej a církev československá, in Za pravdou, III (1923), č. 41, str.
269
164
165
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Saboru a dalším institucím, Farský se svými stoupenci však situaci
zklidnili a Bohumil Zahradník-Brodský, kterého Farský vinil
167
z podněcování protestů, byl dotlačen k odchodu do ústraní. Volba
biskupů

však byla

dosud

nebyly

uvědomoval.

168

právně

státem

pochybná, jelikož statut církve ani obce
uznány,

což

Sl

Matěj

Pavlík

sám

Delegáti nemohli právoplatně zvolit biskupy. Je

proto s podivem, že se tím málokdo jak v Československu, tak
v Srbsku vzrušoval.
přítomen

právě

Přitom

na srpnovém

Dositej

tlačil

biskup Dositej to mohl vědět, jelikož byl

sněmu,

kde na to Pavlík upozorňoval. A však

u srbského saboru na rychlé

vysvěcení biskupů

a

přijel

Pavlík mu komplikace s volbou oznámil jako novinku, když
do Srbska. 169
Diskuse

ohledně

osob Farského a

Paříka

a nejednohlasnost

jejich volby vedly k tomu, že srbská církev

nechtěla

vysvěcení

najednou a nejprve

všem

třem

vyzvala k příjezdu do

zvoleným

biskupům

Bělehradu Matěje

poskytnout

Pavlíka. Stalo se tak 12.

září,170 kdy do Olomouce přišel telegram ze Sremských Karlovců.

se vypravil Matěj Pavlík s doprovodem
osmnácti lidí do Srbska. 171 Dle vlastních slov Pavlík váhal s cestou

Týden na to, 18.

do

Bělehradu

září,

a podstoupením

svěcení

z důvodu právní neplatnosti,

ale nechal se přesvědčit příslušníky diecézní rady.l72 Spolu s ním
cestovalo

několik členů

moravsko-slezské diecésní rady

(kněží

Josef

Kostka, Josef Žídek, Ferdinand Stibor, předseda diecézní rady Albín
Polešovský),
Niketič

kněží

a

příznivců.

S delegáty jel i srbský protodiakon

Na všechny pobyt v Srbsku (v délce

čtrnácti dnů)

velice

Sněm církve československé v Praze, in Za pravdou, I (1921), Č. 9, str. 33
Cinek, František: c. d., str. 94
168 Gorazd Pavlík: Biskup Dositej a církev československá, in Za pravdou, III (1923), Č. 41, str.
269
169 tamtéž.
170 Grigorič, Vladimír: c. d., str. 102, dle Šuvarského (Biskup Gorazd, Praha, 1979, str. 122) i
samotného Pavlíka (Gorazd Pavlík: Biskup Dositej a církev československá, in Za pravdou, III
(1923), Č. 41, str. 269) to byla již druhá výzva, kterou rovněž podpořil protodiakon Niketič,
který s ní přijel osobně do Olomouce
171 Tuháček, Alois: Náš zájezd do Srbska, in Český zápas IV. (1921), Č. 40, str. 1. Vladimír
Grigorič uvádí patrně chybně počet 25 (in c. d. str. 102)
172 Gorazd Pavlík: Biskup Dositej a církev československá, in Za pravdou, III (1923), Č. 41, str.
269
166

167
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zapůsobil,

Matěje

nejvíce asi na samotného

očekával

biskupa Gorazda. VN ovém sadu hosty
s místním duchovenstvem
doprovázel do Sremských

včetně

Pavlíka -

metropolity,

Karlovců,

kde je

pozdějšího

biskup Dositej
se kterým je

čekalo bouřlivé

uvítání.

Ubytováni byli v paláci srbského patriarchy Dimitrije. 20.
čekalo

zasedání srbského saboru v

delegátů

(např.

vystoupilo s pozdravy

čele

s patriarchou,

září

je

několik

Ferdinand Stibor za duchovní,

Albín Polešovský jménem moravsko-slezské diecéze a další, jako
poslední

hovořil

Pavlík) všem

modlitbě

církve. .Po

odpověděl

patriarcha jménem srbské

následovalo zasedání saboru, na

němž

byly

zkoumány dokumenty a biskupové projednávali všechny aspekty
volby biskupů nové církve a volba všech tří byla přijata. Druhý den
se hosté vypravili na

návštěvu klášterů

v pohoří Fruška gora.

V jednom z nich - klášteru Kmšedol- byl Pavlík
na mnicha a
Metoděje.

přijal

obřadně postřižen

jméno Gorazd po jednom z žáků Cyrila a

Získal tak i nárok na azyl v klášteře, kam se kdykoliv

v budoucnu mohl uchýlit. V klášteru Gregetko byl pak povýšen na
igumena 173 a v Chopovu na archimandritu. 174 Ve zrychleném
procesu tak dosáhl
Sremských

význačné

Karlovců,

královský vagon. V
kromě

byla

církevních

zakončena

hodnosti. 22.

kam pro

ně

Bělehradě

je

hodnostářů

září

se hosté vrátili do

druhý den poslali z
očekávaly

Bělehradu

davy lidí, na nádraží

dorazili zástupci vlády a celá slavnost

bohoslužbou v katedrále. Druhý den se konalala

nejprve mše za zesnulého krále Petra,175 večer proběhla večerňa a po
ní obřad narečenie - provolání Pavlíkovy volby za biskupa. 176
V neděli 25.

září

byl v katedrále

slavnostně vysvěcen

Dimitrijem, který

při

mši

Matěj

Pavlík - Gorazd

na biskupa (episkopa) srbským patriarchou

obřad

vykonal spolu s Antonijem, metropolitou

kyjevským, Vamavou, metropolitou ze Skopje, nišským biskupem

174

představený kláštera
rovněž představený kláštera, určité rozdíly (i v odívání)

175

Kostka: Po srbském zájezdu, in Za pravdou, I (1921), č. 15 (13. října 1921), str. 58
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Dositejem a bitolským biskupem Josefem.
srbských

biskupů,

zástupy

počest,

přijal

delegace

domů,

zpátky

klášterů.

a jako host se

v pondělí 26.

premier

Pašič.

biskup v Srbsku

září

ještě

ho

Důvodem

zůstal ještě měsíc

svěcení.

i zástupce
banket na

s některými

členy

odjeli 27.

a navštívil

společně

září

několik

s biskupem

Gorazdova prodlouženého pobytu byla i snaha

srbské církve dosáhnout u
volby a

účastnil

průvodci

Gorazdovi

Do Prahy se vrátil až v listopadu

Dositejem.

bylo mnoho

Večer uspořádalo město Bělehrad

anglikánské církve.
Gorazdovu

občanů

Přítomno

československé

vlády ex post uznání jeho

Ta to však pouze vzala na

vědomí,

státní souhlas

Gorazd obdržel až po roce - 23. ll. 1922. 177 Po svém příjezdu byl
Gorazd

slavnostně

uvítán v chrámu sv. Mikuláše, kde

Karel Farský. Jeho
pravoslaví i

vůči

řeč

byla velmi

vstřícná

měl

proslov

a plná úcty

vůči

Gorazdovi a Dositejovi. Akceptoval v ní

apoštolskou tradici srbské pravoslavné církve a vítal prvotní
československou kulturu. l78 Bylo to v rozporu s pozdější rétorikou

radikálního Farského křídla.
Srbská

církev

byla

s potvrzením Gorazda
národní

osvěty.

svěceními

překvapena

nemila

československým

komplikacemi

ministerstvem školství a

Její

představitelé

se proto rozhodli s dalšími

Farského a

Paříka vyčkat,

dokud nebudou nejprve státem

potvrzeni. Reakce v československé církvi však byly odmítavé a
příznivci

radikálního tábora

z nekalých

úmyslů

podezřívali

a z intrikaření. Dle

Gorazda a Dositeje

některých hlasů

se

chtěl

stát

Gorazd biskupem západočeské diecéze se sídlem v Praze a odstranit
proto Farského, nebo se Dositej
československé církve.

získat
176

nějaký

vysoký

179

měl

stát patriarchou celé

To, že by biskup Dositej měl v úmyslu

úřad

v československé církvi byl úplný

Tuháček, Alois: Náš zájezd do Srbska, in Český zápas IV. (1921), č. 41 (14. října 1921), str.

1
177 Marek, Pavel: Pravoslavní v Československu v letech 1918-1942. Příspěvek k dějinám
Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, L. Marek, Brno, 2004, str. 50
178 Cinek, František: c. d., str. 95 - 98
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nesmysl,

neboť

příslušník

jako cizí státní

ani nemohl. Je však
ústředí,

pochopitelné, že okruh lidí v pražském
reformistů, nelibě viděl,

zasloužilých

že biskupskou hodnost a tedy de facto první

místo v církvi nyní zastává

původně

ne tolik známý

kněz. Ostatně začínalo

zřejmé,

že v českých diecézích jsou

radikálnější členové,

být

kdežto na

Moravě,

kroměřížský

v Gorazdově diecézi, se

kloní spíše k pravoslaví.
Tomu napomohlo i to, že zde biskup Gorazd
nový

časopis

-

začal

týdeník s názvem "Za pravdou."

vydávat
Měl

již

vydavatelské i redaktorské zkušenosti z doby, kdy vedl list Právo
národa (od 5. března 1920 Český zápas), který později po dohodě
s Karlem Farským

přenechal

Klubu reformních

kněží.

československé,

pravdou byl oficiálním diecézním listem církve
a to pro oblast Moravy a Slezska. První

číslo

I list Za

vyšlo 7.

července

1921

s tím, že list bude doplňkem Českého zápasu. l80 Okolo listu se
koncentrovali

příznivci

něj někteří členové

pravoslaví, psali do

diecézní rady.
Jelikož se během podzimu objevovali v Českém zápase
články namířené

proti pravoslaví, rozhodl se Gorazd

v českých diecézích sérii

přednášek.

nesetkal s úspěchem, a tak

uspořádat

V ústředí církve se tento úmysl

uskutečnil

pouze

dvě

- 13. prosince

v Praze a 16.prosince v Benešově. l8l Byl totiž podezříván, že chce
prosazovat svou osobu na úkor Farského. 4. ledna 1922
v Pardubicích a byla zde
východočeské

však

polemizoval

přijata

rezoluce o tom, že

duchovenstvo je pro pravoslavnou orientaci. Nebyla

zveřejněna.

pravdou na

rovněž

přednášel

Gorazd otiskl v únoru a březnu 1922 v časopise Za

pokračování článek

s odpůrci

myšlenkový vývoj. Své

Aby bylo jasno, ve kterém jednak

pravoslaví,
dřívější

jednak

objasňoval

svůj

radikální názory vysvětloval šokem

179 Gorazd Pavlík: Biskup Dositej a církev československá, in Za pravdou, III (1923), č. 42, str.
274
180 M. Pavlík: Úvodní slovo, in Za pravdou, I (1921), č. 1 (7. července 1921), str. 1
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z války: "Válka zdála se mi bankrotem lidství, ale i bankrotem
tradičního křesťanství,

půdě

zsiskreditován .... Na

tradiční

i sám

pojem Boha zdál se ml

tohoto utrpení a spojeného s ním

rozechvění rodily se radikální myšlenky.,,182 Tím vysvětloval
svobodě

dodatky o

svědomí

či některé

memorandu srbské církvi
1921. Sám

vědeckého

a

měsících,

administrator církve na
církev na území mi

směrnic

pasáže svých

přiznal změnu názorů: "Přiznávám

v posledních devíti

bádání v prvním

upřímně,

se

z ledna
že jsem

od té doby, co jsem jako zvolený

Moravě

svěřeném,

začal

a ve Slezsku
vnitřní

prožil

organisovat

vývoj z leva na

pravo.,d83 Gorazd označil za rozporné, že radikální modernisté
chtějí svěcené kněze

napětí

Zdroj

a biskupy a hlásí se k apoštolské posloupnosti.

v církvi

spatřoval

v neurčitosti a v tom, že se v církvi

sešli přívrženci velmi různorodých proudů. 184
Spory o orientaci se
měla

měly řešit

konat v Pardubicích

na

původně

schůzi

července,

4.

radikálním křídlem neustále oddalován,

diecesních rad, která se
termín však byl

patrně,

aby se ho Gorazd již
nemohl účastnit, neboť měl odjet na chystanou cestu do USA. 185
Stoupenci a

odpůrci

proti pravoslaví

pravoslavné orientace si

měl hovořit

duchovní F. X.

pravoslaví Gorazd Pavlík. Ten však 24.
chystanou cestu do Ameriky, a tak

svůj

měli připravit
Růta

v Pardubicích místo

něj

hájil

musel odjet na

předtím

brožuru s názvem ,,0 orientaci a úkolech církve
pravoslaví

z Nymburka, pro

července

referát

referáty:

vydal jako

československé,"

prof.

V.

Nermut

z Olomouce. Debaty se pak zúčastnilo dvacet řečníků. 186 Radikální
směr

na této

schůzi

rezoluce, která

diecesních rad

doplňovala

zvítězil, neboť

rezoluci srpnového

zde byla
sněmu

o

přijata
určité

Gorazd Pavlík: O krisi v církvi československé, Lidová Tribuna, Praha 1924, str. 18,
Vladimír: c.d., str. 111
182 Gorazd Pavlík: Aby bylo jasno, in Za pravdou, II (1922), Č. 9, str. 62
183 tamtéž.
184 Gorazd Pavlík: Aby bylo jasno, in Za pravdou, II (1922), Č. 8, str. 54
185 Gorazd Pavlík: O krisi v církvi československé, Praha, 1924, str. 19, Marek, Pavel: c. d.: str.
51
186 Sjezd tří diecésních rad CČS, in Český zápas, V (1922), Č. 31 (4.8.1922), str. 3
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Grigorič,

výhrady, relativizovala závaznost
koncilů

přijetí

sedmi ekumenických

a nicejsko-cařihradského vyznání víry, v nichž

viděla

pouhé

východisko svého dalšího vývoje. 187 Biskup Gorazd se o všem
dozvěděl

až v USA.

187 ,,Diecesní rady všech diecésí církve československé, shromážděné na společné schůzi
poradní dne 25. července 1922 v Pardubicích, trvají na směrnicích sněmů z 8. a 9. ledna 1921 a
29. srpna 1921 v této fonnu1aci: Souvislost a vztah církve československé k církvím
pravos1avnýmjsou vyjáddřeny článkem l. ústavy církve československé s tou výhradou, že l.
Církvi československé nebude bráněno, aby zůstala věrna své základní idei vytvořiti
všeobecnou církev v národě československém, křesťanskou, národní a moderní, v podstatě i
vyjádření věroučném, mravoučném i disciplinárním, aby 2. mohla v souvislosti s církvemi
pravos1avnými i ostatními křesťanskými vzíti usnesení sedmi všeobecných sněmů a kredo
nicejsko-cařihradské za základ a vývojové východisko k naplnění své náboženské refonnace
v národě československém v duchu evangelií, všeobecné křesťanské tradice i nynějšího stavu
lidské kultury. Shromáždění Diecesních rad pověřuje Ústřední radu, aby dosavadní jednání
s pravos1avnou církví srbskou o této věci co nejdříve dokončila." - cit. dle Gorazd Pavlík: c. d.,
str. 19-20
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Biskup Gorazd v Americe

července

Dne 20.

1922 se konala v Přerově

moravsko-s1ezské diecéze církve

schůze delegátů

československé, řízená

Gorazdem, na které Gorazd oznámil

přítomným,

biskupem

že podnikne cestu

do Ameriky. 188
Hlavní

motivací

byla

snaha

pokusit

československé

náboženských obcí církve

krajany. Vycházeje z novinářských zpráv a
z USA,

předpokládal

se

o

založení

mezi americkými

dopisů,

které obdržel

Gorazd zájem o mladou církev

hlavně

mezi

tamními Slováky.189 Dále chtěl informovat americkou veřejnost o
náboženském

v Československu

hnutí

a

navázat

styky

s americkými církvemi a získat od nich případně i finanční podporu.
Pomoc mu v Americe

přislíbil

americký Srb dr. M. Pupin, profesor
při

columbijské univerzity, se kterým se Gorazd seznámil
biskupském

svěcení

25.

září

svém

1921 v Bělehradě.

Olomoucká diecézní rada souhlasila s jeho cestou a rozhodla
se ji financovat. Biskup
a na

shromáždění

podporovali

a

svěřil

v Přerově poprosil

poctili

bohoslužební funkce

správu diecéze do rukou diecézní rady

ji

měl

vždy

členy

plnou

diecéze, aby ji

důvěrou.

Biskupské

s povolením Synodu srbské pravoslavné

církve vykonávat vladyka nišský, biskup Dositej, který
Olomouce. 190

přijel

do

Na cestě do Ameriky biskupa Gorazda doprovázeli Josef191
Kostka, rodák z Bratislavy, a Teodor Dimitrijevič, srbský publicista,
který již

dříve

tlumočník.

25.

navštívil Ameriku a sám se nabídl Gorazdovi jako
července

dorazili z Prahy do Brém, kde se ubytovali

Šuvarský, Jaroslav: Biskup Goazd, Praha 1979, str. 129
Za pravdou, III (1923), Č. 15 str. 94
190 Šuvarský, Jaroslav: c.d., str. 129
191 V některých pramenech Ladislav
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189

v hotelu Grieme.
města.

prohlídku

Před

odjezdem

V neděli 30.

bohoslužby (v dómském
dvě

Vegesackerstrasse) a
pozorně
rovněž

všímal

účasti

měl

července

chrámě

několik

biskup
navštívil

tři

svatého Petra a ve

dní na

evangelické
dvoraně

katolické v kostele sv. Jana. Gorazd si

na bohoslužbách a

úrovně

kázání. Navštívil

bohoslužbu "Církve Ježíše Krista svatých posledních

mormonů,

spolků.

katolických

dnů"

-

věřících.

kde ho velmi zaujalo nadšení mladých

V Brémách, kde byli katolíci v menšině, se zajímal i o
početných

na

činnost

Poznatky o nich popsal v článku

v týdeníku "Za pravdou", kde připojil větu: "Toto uvádím,

poněvadž

jsem toho názoru, že je třeba učiti se též od nepřítele". 192
Přesné

v neděli 30.
neboť

datum odjezdu lodi z Brém není známo (jisté je, že

července

byl Gorad se svými

společníky ještě

ve

městě,

navštívil bohoslužby). Do New Yorku připluli 12. srpna 1922

a ubytovali se v Allerton House 302W. na 22. ulici. Již v den svého
přijezdu

československého

do USA navštívil biskup Gorazd

generálního konzula v New Yorku, dr. B. Prusíka, který ho velmi
uctivě

přijal

Zároveň

a nabídl mu veškerou pomoc.

vladyku

informoval, že obdržel již několik dotazů, zda je Gorazdova mise již
v Americe, a že je tedy očekáván. 193

USA

Gorazdův

program v USA byl realizací

odjížděl,

a nutno podotknout, že realizací

vyplyne z dalších

řádek. Během

věnoval přednáškám,

s řadou
a

význačných

rovněž

českých,

záměrů,

s významnými

úspěšnou,

především

představiteli

z řad

osobně

se setkal

nejrůznějších

církví

krajanských organizací, a to

slovenských, i rusínských.Všechny tyto aktivity

probíhaly ruku v ruce, takže

jak

svého pobytu se biskup Gorazd

celebroval bohoslužby a

osobností,

s nimiž do

např. přednášky

většinou

o náboženské situaci

v Československu se často konaly po mši, kterou Gorazd sloužil
v kostele v daném městě apod.
192
193

Za pravdou II (1922), Č. 32, str. 225
Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 130
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V dalších dnech po svém příjezdu navštěvoval biskup redakce
newyorských krajanských
odměřeně, uveřejnila

listů.

českého

Redakce

krátkou zprávu o

deníku jej

přijala

vladykově příjezdu,

ale o

celé další práci Gorazdovy misie se nikdy nezmínila, dokonce
odmítla uveřejňovat oznámení jeho
v N ew Yorku a na

přednášky

přednášek

a prvních bohoslužeb

a bohoslužby nevyslala ani svého

zástupce. 194 Naopak velkou pozornost věnoval Gorazdově misii
příjezdu

slovenský newyorský deník. O

biskupa a jeho

společníků

napsala zvláštní

článek

sestra Trbušková, která pocházela z Nitry.

Slovenský deník

rovněž

poskytl Gorazdovi a Kostkovi prostor pro

články.

Redaktor listu J.

Joščák

slíbil celé misii všestrannou pomoc.
přátelé

Na adresu deníku psali vladykovi i jeho
Joščák

Gorazdovi

newyorských
představil

rovněž

Slováků

zprostředkoval

z vlasti. Redaktor

setkání s předákem

Klementem Ihriským. Gorazd Ihriskému

program své misie a získal od

něj

řadu

cenných

informací.
V Norfolku biskup Gorazd navštívil svého známého, prof. dr.
M. Pupina 195 a odevzdal mu vázané memorandum, jehož obsah
několik výtisků

bohužel není znám. Dále mu daroval

brožury

"Informace pro Ameriku", která vyšla nákladem diecézní rady
v Olomouci dne 31. srpna 1922.
československé

o církvi
částečně

Měla

zároveň

a

informovat americké krajany

se z tržby za její prodej

měly

uhradit cestovní výlohy Gorazdovy misie. Teprve 12.

prosInce 1922 však přišel z Československa do N ew Yorku celý
náklad.
každý

Tam ho ale na
výtisk

musel

několik týdnů

být

zadržel celní

označen

Czechoslovakia." Americké celní

úřady

poznámkou

úřad, neboť

"Made

In

tak brožury vydaly do

rukou krajanů až po Gorazdově odjezdu ze Spojených států. 196
Po

Gorazdově

návratu z N orfolku ho navštívil biskup

protestantské episkopální církve Darlington z Harrisburghu spolu
194
195

Za pravdou III (1923), č. 15, str. 94
tamtéž.
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s dr. Thomasem Laceyem z Brooklynu. Téhož dne se k němu
dostavil i reverend Robert Keating Smith a
čestného předsedy

přinesl

Národní rady protestantské episkopální církve

v Americe, biskupa Daniela S. Tattlea,197 který
Gorazda tímto

mu dopis od

zval biskupa

dopisem na generální konvent protestantské

episkopální církve svolaný na

září

1922 do Portlandu ve

státě

Oregon.
Tak daleká cesta z východního na západní
států

původně

nebyla

nákladná. Slovenští

v

Gorazdově

přátelé

pobřeží

Spojených

plánu. Také byla dosti

finančně

však Gorazdovi radili, aby Generální

konvent navštívil, argumentovali i tím, že v New Yorku jsou zatím
nesnesitelná vedra, která komplikují konání
nakonec se tedy Gorazd rozhodl pozvání

větších

přijmout.

schůzí,

a

Episkopální

církev projevovala zájem o náboženské dění v Československu, kam
poslala dokonce roku 1920

právě

biskupa Darlingtona a reverenda

Smithe, aby se seznámili s nově vznikající
Gorazd

chtěl

zde naváže

československou

církví.

jejím představitelům vyjádřit své sympatie a doufal, že

řadu užitečných kontaktů,

které bude moci využít pro

svou práci v Americe.
Spolu s dr. Laceyem cestoval Gorazd z N ew Yorku
Chicago do Portlandu vlakem celkem
kazatele reformované

německé

čtyři

dny.

přes

Ubytoval se u

náboženské obce reverenda G.

Hafnera, rodáka z Freiburgu,198 který biskupu Gorazdovi nabídl, aby
v neděli při bohoslužbách přednášel v jeho kostele pro věřící o nové
církvi v Československu. O přednášce se zmínil i místní tisk.
47. generální konvent americké episkopální církve
dnech 6. až 24.
představitelé

září

1922.

Jako hosté se ho

pravoslavných církví.

proběhl

účastnili

Jmenovitě:

i

ve

někteří

metropolita a

arcibiskup bejrútský Gerasim Messara, jako zástupce patriarchy
antiochijského, arcibiskup neapolitský Panteleimon z Palestiny, jako
196
197

Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 131
Za pravdou III (1923), Č. 15, str. 94
76

zástupce patriarchy jeruzalémského, biskup Aptimios,

představený

syrské pravoslavné církve v Americe a rev. Karahales,
" Clrkve v A mence.
. 199
reck e' pravoslavne

představený

v

Gorazd byl hned první den
měl

z nich
do

krátký proslov,

angličtiny

česky řeč

na

překlad četl,

zaneseno do
čest. Svůj

konalo
kvůli

schůzi biskupů.

Každý

biskupa Gorazda překládal z němčiny

schůzi delegátů, překládal

mu, resp.

patrně

anglický

reverend van Allen z Bostonu. Jeho vystoupení bylo
úřední

zprávy konventu, což byla pro biskupa Gorazda

pobyt v Portlandu Gorazd prodloužil do 12.

shromáždění věnované

z 12. na 24.

zmíněných

září.

září,

kdy se

spojení s východními církvemi, a

přeložil

českou

první

Sešel se

pravoslavných biskupů,

církev v Československu.

bohoslužbu v N ew

jednotlivě

kteří

s několika z výše

projevovali zájem o novou

Seznámil se rovněž i s některými

význačnými představiteli

např.

na

biskup Williams. Následující den pronesl Gorazd

tomu telegraficky

Yorku

řeč

přizván

protestantské episkopální církve, jako

s dr. W. Gardinerem, tajemníkem

Světové

konference pro

jednotu víry a řádu. Reverend Keating Smith byl jmenován Národní
radou episkopální církve Gorazdovým rádcem po celou dobu jeho
pobytu ve Spojených státech?OO Redigoval také překlad jeho
pozdravného listu

členům

generálního konventu, kterýžto list byl

rozdán v den biskupova odjezdu.
Gorazdovi

Biskup Williams napsal

doporučující

dopis pro americké episkopální obce

zpáteční cestě

z Portlandu do New Yorku se biskup

v Evropě.
Na

Gorazd zastavil v Chicagu, kde žila
komunita, jejíž

předáci

ho

přijali

početná česká

a slovenská

a on je informovalo nové církvi

v Československu. Pro slovenský list "Nové časy" napsal dva
články

o nové církvi.

Za pravdou II (1922), č. 41, str. 225
Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 132
200 Za pravdou, III (1923), č. 15, str. 95
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září

24.

1922 se konaly v kostele Heavenly rest na 5. Avenue
československé

v New Yorku první
propůjčil

ně

bohoslužby. Kostel pro

syn biskupa Darlingtona, taktéž duchovní a rektor

kostela?OI

Zpěv obstaral místní slovenský pěvecký spolek spolu

s pěveckým spolkem Hron. Bohoslužby vykonal biskup Gorazd
společně

při

nich

se srbským archimandritou Sebastianem

půlhodinové

kázání o

dědictví otců.

Dabovičem

Mše se

a

měl

zúčastnilo přes

osm set věřících, z nichž většina byli Slováci (75%)202 a zbytek
tvořili Češi, Srbové, Rusové a Američani. Na závěr předneslo

slovenské

děvčátko

československá

neseny po

v národním kroji modlitbu a zpívaly se
Před

a americká hymna.

bohoslužbě kromě kříže

vlajka. V kostele byla

i

uspořádána

biskupem Gorazdem byly

československá

a americká

sbírka, která vynesla 206

dolarů,203 tento obnos byl dán do banky a měl být použit k založení

církve

československé

1.

října

1922 se ve stejném kostele v New Yorku konaly druhé

československé
opět

v New Yorku.

bohoslužby.

Většina

z početných

účastníků

Slováci. Mši s Gorazdem sloužil srbský archimandrita

a kázal J. Kostka, po

bohoslužbě

se konal

přestup

byli

Dabovič

do církve

československé. 2 0 4

o

týden

později

vystoupil biskup Gorazd v

Jana Husa na 74. ulici v New Yorku s

přednáškou

chrámě

Mistra

o náboženských

poměrech v Československu, v níž si stěžoval na nedokonalost

tamních
schůzi

zákonů.

Další Gorazdova

přednáška

se konala 8.

na

120. sboru Slovenské ligy v Newarku. Jménem sboru ho na

ni pozval M. Kozic, který biskupa

ubezpečoval,

že pokud jde o

místní římské katolíky "by sa im mal i oči otvorit",?05
přijata

října

rezoluce vyslovující

důvěru

Byla zde

prezidentu T. G. Masarykovi a

Za pravdou, II (1922), č. 42, str. 260
Šuvarský, Jaroslav: c.d., str. 133
203 tamtéž., str. 134
204 Za pravdou, II (1922), č. 45, str. 284
205 Archiv Úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve v
Olomouci, složka Gorazd - Amerika, dopis M. KozÍce biskupu Gorazdovi z 29. září 1922
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k účastníkům promluvil i Teodor

Dimitrijevič.

ve Východní ulici v New Yorku Gorazd
československé

úkolech církve

československou a římskou.

14.

října

října

přednášel

a o rozdílech

v

Sokolovně

o vzniku a
meZI

církví

biskupa Gorazda na

veřejné

206

přednáška

se konala

9.

schůzi římskokatolické

kostelní Jednoty sv. Trojice ve Slovak Hall

v Perth Amboy. Místní

věřící

24.

září

ho sami pozvali na návštěvu, když mu

napsali dopis, v němž ho žádali, aby u nich vystoupil

s přednáškou,207 a dokonce mu nabídli, že náklady na cestu sami
uhradí. 208 Kromě něj zde vystoupili i T. Dimitrijevič, J. Kostka a
Klement Ihriský. Na druhý den sloužil Gorazd v kostele mši a
večer

byla ustanovující

duchovní správou byl

schůze nově utvořené
pověřen

uspořádána veřejná schůze

Gorazd

rovněž

náboženské obce, jejíž

1. Kostka. Hned 16.

v Národní

promluvil o církvi

zvoleno církevní kuratorium ke

sokolovně

byla

v New Yorku, kde

československé.

zřízení

října

Bylo na ní

náboženské obce v New

Yorku a J .Kostka byl i zde zvolen duchovním správcem Pro konání
československých

bohoslužeb byla

dočasně propůjčena

kaple St.

Thomas na 59. ulici.
22.
J.

října

Joščákem

navštívil biskup Gorazd společně s T.Dimitrijevičem,
a K. Ihriským tzv. nezávislou katolickou osadu

v Palmertonu. Spravoval ji

národně

smýšlející reformní

kněz

Ladislav Ballay.209 L. Ballay se v dopise biskupu Gorazdovi
prohlásil za sympatizanta

československé

církve a

vyjádřil

zájem o

to, aby se k ní celá osada v Palmertoně přehlásila. 2lO On i všichni
věřící

definitivně

projevili

přání

připojit

se k národní církvi

v Československu poté, co o ní měl biskup Gorazd v odpoledních
Šuvarský, Jaroslav: c. d., str.l34
Archiv Úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve v
Olomouci, složka Gorazd - Amerika, dopis obyvatel z Perth Amboy biskupu Gorazdovi z 24.
září 1922
208 tamtéž.: "Ohladom cesty do Perth Amboy my radi prevezmeme tuto starosť na seba .... "
209 Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. l35, Archiv Úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské
eparchie pravoslavné církve v Olomouci, složka Gorazd - Amerika, dopis Ladislava Ballaye
biskupu Gorazdovi z 15. září 1922
206
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hodinách

přednášku.

Otec L. Ballay pak od Gorazda obdržel

ustanovovací dekret a celá obec byla přijata do národní církve.
října

26.

přednášel

biskup Gorazd
vosadě

episkopální církve

Bohemia v New Jersey a 29.

navštívil pravoslavné bohoslužby v ruském
den

později

v kapli protestantské

byl pozván na velkou

chrámě

října

v Brooklynu. O

schůzi kazatelů

do "New York

Federation of Churches", aby zde promluvilo náboženském hnutí
v Československu a jeho přednáška vyvolala mezi přítomnými
velký zájem. 31. října spolu s biskupem Štěpánem Dzubayem
vysvětil na pravoslavného biskupa Adama Filipovského?ll
Počátkem

listopadu 1922 se Gorazd

dozvěděl

z časopisu "Za

pravdou", který si nechal posílat, o prohlášení nišského biskupa
československého

Dositeje, které se týkalo

katechismu sestaveného

dr. Karlem Farským a prof. Františkem Kalousem. Biskup Gorazd
vycítil

nebezpečí

rozkolu v nově vzniklé církvi. K tomu se doslechl,

že má být 23. listopadu 1922 konáno diecézní
Moravě,

zvolení

které

mělo

biskupa

shromáždění

na

z hlediska státního práva potvrdit právoplatnost
moravsko-slezského

Gorazda

a

rovněž

1

právoplatnost zvolení diecézní rady. Volbu totiž provedli 29. srpna
1921 delegáti církevních obcí stále

ještě

nes chválených státem a

Gorazd proto nebyl dosud potvrzen vládou jako biskup, ale pouze
jako správce diecéze. Až více než rok poté došlo k potvrzení obcí
církve

československé

na

Moravě

a ve Slezsku státní správou, a tak

mohly proběhnout řádné volby. Biskup Gorazd napsal dva dopisy odstupující diecézní

radě

a diecéznímu

shromážděnÍ.

K nim se

vrátíme později.
1. listopadu 1922 sloužil biskup Gorazd mši v Perth Amboy,
druhý den se
společnosti

zúčastnil

zasedání širšího výboru americké biblické

v New Yorku a 3. listopadu odjel spolu s reverendem

Keatingem Smithem do Pensylvanie, kde ve
210
211

tamtéž.
Za pravdou, III (1923), Č. 15, str. 95
80

městě

Masontown od

roku 1909 existovala nezávislá katolická osada sv. Cyrila a
Metoděje,

v níž se konaly bohoslužby v národním jazyce (slovensky

podle Českého misálu od. dr. Karla Farského). Odpoledne zde měl
biskup Gorazd

přednášku,

po

něm

promluvili

ještě

reverend R.

K.Smith a místní duchovní Štěpán Tokár a následně se celá osada
přihlásila oficiálně

k církvi

biskup Gorazd do Omahy ve

československé.
státě

Z Masontownu odjel

Nebraska, kam ho v dopisu z 18.

září pozval českobratrský farář V. Cejnar,212 který se zajímal o

situaci nové církve v Československu, a kde měl vykonat několik
přednášek o náboženské situaci v Československu. Do Omahy

dorazil 12. listopadu, když se cestou zastavil na dva dny v Chicagu,
kde

mImo

jiné

československého

v Omaze
města

navštívil

českobratrského

faráře

pro krajany. Druhý den vyjel

Verdigre a 16. a 17. listopadu navštívil

přednášet

některá města

Kansas. 19. listopadu se vrátil do Nebrasky a den na to
v Omaze na

schůzi kazatelů

protestantských církví.

a

příjezdu měl

konzula Smetánku. Hned v den

tři přednášky

Vaňka

ve

do

státě

přednášel

Překladatelem

mu byl reverend Koukol. S přednáškou o Srbsku v Omaze
vystoupil i T.

Dimitrijevič. Dvě přednášky uskutečnili

Gorazd

s Dimitrijevičem 22. listopadu také v Cedar Rapids v Nebrasce?13
28. listopadu 1922 byl zahájen v Pittsburghu velký národní
kongres podkarpatských
prosince na

něm

Rusínů,

kterého se Gorazd

zúčastnil.

5.

vystoupil a dosáhl zamítnutí rezoluce bývalého

guvernéra Podkarpatské Rusi Hrihorije (Gregoryho) Žatkoviče214 ,
ostře namířené

proti

československé vládě.

bohoslužbu ve

městě

Monessen v Pensylvanii a

3. prosince vykonal
vysvětil

zde na

212 Archiv Úřadu eparchiálni rady olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve v
Olomouci, složka Gorazd - Amerika, dopis faráře V. Cejnara biskupu Gorazdovi z 15. září
1922
213 Za pravdou, III (1923), Č. 15, str. 96
214 Gregory Žatkovič, právník vystudovaný v USA, jeden z vedoucích představitelů Rusínů
v USA. Roku 1918 vedl jednáni s T. G. Masarykem o otázce sebeurčení příslušniků rusínského
etnika v bývalém Uhersku, později čestný předseda Ústřední Národni rady Karpatských Rusínů
v Prešově, od roku 1919 v čele Direktoria autonomní Podkarpatské Rusi. Stal se z něj
autonomista a dostával se do stále větších konfliktů s představiteli ČSR. Na svou funkci
rezignoval v únoru 1920, ale v dubnu téhož roku získal titul guvernéra Podkarpatské Rusi.
V březnu 1921 opět podal demisi a vrátil se do USA
81

jáhna J. Tokoše. 7. prosince navštívil

československé

velvyslanectví

ve Washingtonu.
Na ll. prosince 1922 svolal biskup Gorazd

schůzi delegátů

jím dosud založených církevních obcí,215 protože chtěl před svým
dořešit některé

chystaným odjezdem
Mělo

být zvoleno

přihlásit

společné

ústředí

k církevnímu

záležitosti v jejich

církevní kuratorium, obce se
měl

v Praze a
měla

vztah k církvi episkopální, která

se k církevnímu

ústředí

měly

být dojednán jejich

být obcím oporou. Volby

církevního kuratoria byly odloženy na leden 1923,
přihlášení

správě.

stejně

jako

v Praze. Pokud šlo o deklaraci

vzájemné spolupráce s protestantskou církví episkopální, navštívil
v této záležitosti

schůzi

výkonný předseda Národní rady episkopální

církve, biskup Gailor. Biskup Gorazd mu

československým

věřícím

nepřítomnosti československého kněze měl

věřícím

církev

svátosti a poskytnout jim duchovní

měla

také

memorandum, na

odpověděla,

které 15. prosince episkopální církev
nápomocna

předal

že hodlá být

(např.

episkopální
útěchu

propůjčovat československým

v případě
kněz udělit

atd). Episkopální

obcím své kostely

dokud si tyto nepostaví vlastní.
Původní záměr
neboť

tamní

odjet do vlasti 15. prosince Gorazd

pozměnil,

byl požádán obcí v Mc Keesportu v Pensylvánii, aby pro
věřící

sloužil mši. Navštívil toto

s reverendem Smithem a po jeho

město

bohoslužbě

16. prosince

se zde

společně

přihlásilo

125

rodin do nové církve. Na 21. prosince naplánovali pravosl avní
Rusíni banket na

rozloučenou

s biskupem Gorazdem. 24. prosince

Gorazd vykonal poslední bohoslužby - ve městě Perth Amboy, kde
216 na kněze dřívějšího jáhna Tokoše. Ten den
zároveň ordinoval
napsal
k

rovněž

československému

rozloučení

215

do newyorského deníku své odmítavé stanovisko
katechismu. 25. prosince se konalo slavnostní

se zástupci

československých

Za pravdou, III (1923), Č. 15, str. 96
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náboženských obcí a 27.

prosince 1922 odjel biskup Gorazd ze Spojených
Přesné

na lodi Estonia do Evropy.

států

datum jeho

amerických

příjezdu

do

Československa není známo, ale jisté je, že 21. ledna 1923 bylo

sehráno v Olomouci na počest jeho návratu divadelní představení. 2l7
O své
radě. Během

cestě

podal Gorazd 5.

k založení

obřadu

čtyř

přičleněny

a

měl

zde 30

československých,

přednášek.

3

V Americe

nových náboženských obcí mezi slovenskými

usedlíky, které spolu se
byly

1923 zprávu diecézní

pobytu odsloužil 12 bohoslužeb

mše dle východního
přispěl

března

dvěma

nezávislými katolickými obcemi

k československé církvi. V New Yorku ustanovil

biskup Gorazd za duchovního správce J. Kostku, svého

průvodce

z Československa. Pro bohoslužby byl propůjčován episkopální
kostel sv. Tomáše na 59. Východní ulici. J. Kostka spravoval i další
obec v Perth Amboy ve

státě

New Jersey. Ladislav Ballay, který

vedl nezávislou katolickou osadu v Palmertonu v Pensylvánii se zde
stal duchovním správcem a celá obec se
církvi.

Stejně

duchovním

připojila

tak i další pensylvánské

vůdcem

k československé

město

Masontown,

zde byl ustanoven Jan Tokoš, který

působil

i

v páté obci v Monessenu v Pensylvánii. I poslední církevní obec Mc Keesport ležela v Pensylvánii, duchovním zde byl Štěpán Tokár.
Dalším

úspěchem

Gorazdovy cesty bylo navázání úzkých

kontaktů

s protestantskou episkopální církví. Ta dokonce

Národní

radě

utvořila

čtyřčlenný

výbor pro udržování

při

své

styků

s československou církví ve Spojených státech i doma. Gorazd
rovněž

navázal vztahy s

představiteli

pravoslavných církví

v Americe.
Americké církevní obce založené Gorazdem
ve 30. letech, ale
vedení církve

postupně

všechny zanikly.

československé,

Farského a Gorazdova

přežívaly ještě

Důvodem

bylo to, že

v níž se již projevovaly spory

křídla, označilo

jejich založení za soukromý

Ordinace (lat. ordinatio - svěcení) - svěcení, jímž je diakon, kněz nebo biskup pověřován
duchovní službou

216
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Gorazdův

podnik.

Nepodařilo

se vyslat do Spojených

ani sám biskup Gorazd již do Ameriky nikdy nezavítal.

217

Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 143
84

států kněze,

československé

vývoj v

církvi do odchodu pravoslavného

Gorazda po dobu jeho

nepřítomnosti

křídla

zastupoval na

místě

moravsko-slezského biskupa Dositej, který se však nemohl po celý
čas zdržovat v Československu, protože měl povinnosti v SHS.

Nedlouho po Gorazdově odjezdu do zahraničí vyšel Československý
katechismus
příručka

autorů

Karla Farského a Františka Kalouse, základní

obsahující shrnutí církevního

učenÍ. Západočeská

rada ho schválila 13. srpna 1922 a východočeská 3.
zapříčinil

obsah

velkou eskalaci

sporů.

října

Například:

1922. Jeho

Katechismus totiž obsahoval
křesťanskou

velmi radikální myšlenky a místy se ocital mimo
věrouku.

diecézní

Kristus v něm byl

zařazen

mezi

největší

proroky lidstva po bok Mojžíše, Sokrata, Budhy, Konfucia,
Mohameda, Zarathustry atd. a bylo tak

popřeno

Namísto osobního Boha byl postaven živý zákon
byl

v katechismu

vysvětlen

jako

boží

jeho božství.

světa,

Duch svatý
v člověku.

nadšení

Československý katechismus tak popíral učení o svaté Trojici
Někteří

radikálové z něho byli nadšeni,

např.

218

prof. Jan Hořejší

v Českém zápase zveřejnil recenzi, v níž mimo jiné uvádí: "Naše
nové náboženství
vědou

a

nechť učiní

vírou,

vážný pokus

mOnIsmem

a

překlenouti

dualismem,

mezery mezi

materialismem,

spiritualismem a synkretismem, mechanismem a vitalismem, mezi
filozofií a náboženstvím, mezi genezí a evolucionismem, mezi
liberalismem a pacifismem, mezi konfesemi a bezkonfesemi. My
Čechové to budeme, kteří znovu zdvihneme malověrně odhozené

korouhve obrody života mravního. Všichni proroci
ženy

opravdově

zbožně

transcendentalistům přispějí

až

k

deistům,

nám na pomoc a

85

světa

a muži i

racionalistům,

učiníme

zase svoji

zemi zaslíbenou zemí Pravdy. Nebudeme

tříditi

náboženství na

pravá a nepravá, spojíme je v jedno náboženství spasitelné,
přijatelné

všem lidem dobré

vůle

od Pamíru k Alpám, od

moře

k moři, od pólu k pólu. Nenáhle, nenásilně, vývojově, s láskou. ,,219
Konzervativnější část členů

porušoval

sněmovní

ekumenických

sněmů

církve byla šokována. Katechismus

usnesení,
a

které

se

nicejsko-cařihradského

moravský list Za pravdou se zprvu

dovolávalo

sedmi

vyznání víry.

Např.

nevyjadřoval, stejně

tak jako

listy některých jiných církví (Kostnické jiskry církve českobratrské).
Biskup Gorazd byl

nepřítomen

(v listopadu reagoval odmítavým

dopisem z Ameriky, v němž mimo jiné

vyjádřil

obavu, že na

základě katechismu odmítne každá církev vysvětit pro CČS biskupy

a kritizoval řadu tvrzení a myšlenek v katechismu)220. Biskup
Dositej, jeho zástupce, byl v té
neboť

době rovněž

návštěvě

byl na dlouhodobé

vzdálen centru

dění,

na Podkarpatské Rusi.

Představitelé CČS ho neseznámili ani s usnesením pardubické
schůze
směr

diecésních rad z konce
a rezoluce zde

července

přijatá

zpochybňovala

pravoslavných dogmat. Když se v
reagoval hned

začátkem října

1922, kde

září

vše se

zvítězil

radikální

závažnost

přijetí

zpožděním dozvěděl,

dopisem, který zaslal redakcím

časopisů československé církve Českého zápasu, Za pravdou a

Palcátu.

Uveřejněn

byl s týdenním

pravdou (Polešovský a

Hrdlička

zpožděním

pouze redakcí Za

z diecesní rady pozdrželi jeho

vydání)221. Dositej v něm konstatoval, že toto dílo odporuje usnesení
církevního

sněmu

ze srpna 1921 a myšlenky v něm obsažené "stojí

mimo mimo půdu všech křesťanských vyznání vůbec.,,222 Na to
Karel Farský reagoval velmi ostrým výpadem v Českém zápase.
218 Cinek, František: c. d., str. 109-115, Vopatmý, Gorazd: Dědictví otců. Osudy svaté
pravoslavné víry na území bývalého Československa., Knižní dílna Rubato, Praha 1999, str. 92,
Grigorič: c. d., str. 118,
219 Hořejší, Jan: Katechismus CČS, in Český zápas, V (1922) č. 40 (6. 10. 1922), s. 3
220 Gorazdův dopis olomoucké diecésní radě, in Grigorič, Vladimír: c. d., str. 127
221 Farský, Karel: Index, in Český zápas, V (1922), č. 42 (20. 10.), str. 2
222 Gorazd Pavlík: Biskup Dositej a církev československá, in Za pravdou, III (1923), č. 42 (18.
10. 1923), str. 276, Cinek, František: c. d., str. 113-114, Grigorič, Vladimír: c. d., str. 119
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Mimo jiné v něm biskupa Gorazda obvinil z rozkolnictví. Dále
vyvracel Dositejovy argumenty a upíral mu právo se k

věci

vyjadřovat, psal, že dovede uhájit katechismus vůči komukoliv?23

Oba

aktéři

nebyl

se v Praze krátce poté sešli a hovořili spolu. Kompromis

v dohledu,

a

tak

Dositej

prohlásil

činnost

svou

v Československu za skončenou a odjel zpět do Srbska, k čemuž ho
někteří na stránkách Českého zápasu vyzývali. Archijerejský sabor
Později,

jeho jednání schválil 30. listopadu 1922 na svém zasedání.

13. února 1923, synod srbské pravoslavné církve rozhodl, že pro
nesouhlas s obsahem katechismu

nemůže vysvětit

Farského (autor)

ani Paříka (schvaloval ho) na biskupy: 224 "Poněvadž bylo
konstatováno, že resoluce Ústředního výboru církve československé
v Praze ze dne 7.
československé

května

1921, znova

přijatá

též od

delegátů

celé

církve v Praze ze dne 29. srpna 1921, která sloužila

jako základ vzájemných sesterských vztahů mezi

československou

a

srbskou církví, obsahem Československého katechismu se absolutně
neguje, považujeme za nutno

sděliti,

že za tohoto stavu

věcí

je

bezúčelno každé další objasňování a jednání.,,225

Nabízí se stále otázka, kterou si položil biskup Gorazd
ve svém

článku

"Aby bylo jasno."

trvali na biskupském

svěcení,

Proč

radikální modernisté tolik

když v jiných otázkách tradice

nerespektovali. Na stránkách Českého zápasu se čtenáři mohli dočíst
i

například

o tom, že Duch svatý se projevuje i ve

evangeliích:

závěti

Cyrilově

z Kostnice, poslední

části

v Panonské

evangelisty. 226

legendě,

Husově

listu

Kšaftu Jana Amose Komenského a

Ideálech humanitních T. G. Masaryka.
českými

čtyřech českých

Autoři těchto děl

V katechismu

1

některých

jsou pak
článcích

v Českém zápasu bylo popíráno Kristovo zmrtvýchvstání, poslední
soud a

řada

dalších

pilířů křesťanského učení. Přesto

všechno stáli

Farský, Karel: Index, in Český zápas, V (1922), Č. 42 (20.10.), str. 2-3
Cinek, František: c. d., str 116
225 Gorazd Pavlík: c. d., str. 25, 26
226 Kalous František: Poslední orientace CČS, in Český zápas, V (1922), Č. 42 (20. 10.), str. 2
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224

hlasatelé a stoupenci o

obřad

ordinace,

svěcení kněží

a

biskupů.

Stále se totiž nabízela varianta presbyteriálního systému s volenými
kněžími

a biskupy, která by zbavila církev

partnera pro
vysvěcení

svěcení biskupů.

Farského a

Paříka

československou

Radikální tábor

přitom

hledat

velmi stál o

a to, že ho srbská církev na podzim

1921 oddálila, bral jako velkou újmu. vývoj nakonec

dospěl

k variantě volených biskupů.
Na stránkách Českého zápasu se objevovaly v průběhu
, dy protI. pravos1avl.,227 Západočeská a
podzimu 1922 vypa
východočeská

vyjímku
· h
Svmec

diecéze ve své

většině

tvořily např.
v •
Cl

církevní obce v Libni, Benešově, Trhových
So1anec h .228
Moravsko-slezská diecézní rada se

postavila proti a na svém zasedání 16.
Dositejovo stanovisko.
v

podporovaly katechismus,

časopise

Učinila

října

se rozhodla

tak prohlášením

otištěném

Za pravdou, který však v listopadu

podpořit
října

19.

převzala

nová

redakční rada (důsledek změn v olomoucké radě starších). Časopis

se od té chvíle stal hlasatelem

stoupenců

Farského v církvi v

čele

s Hrdličkou a Polešovským (předseda diecézní rady).229
Na

schůzi

v Olomouci
rada

stejně

měl

jako

diecézního

shromáždění

23. listopadu 1922

být zvolen biskup a nová diecézní rada. Dosavadní
biskup totiž byli zvoleni delegáty

nepotvrzených obcí a tedy

neplatně. Zapříčinilo

ještě právně

to již

zmiňované

problémy

s vysvěcením

příležitosti

tohoto zasedání z USA do Olomouce dva dopisy.

V prvním z nich
dále

v Srbsku.

vysvětluje, proč

opět objasňuje svůj

se

Biskup

Gorazd

zaslal

u

nemůže shromáždění zúčastnit,

vývoj od radikála k přívrženci pravoslaví a

poté kritizuje Československý katechismus, ke kterému má stejné
výhrady, jako Dositej ("ale celkový tenor knížky nesrovnává se ani
s evangeliem, ani s usneseními obecných

sněmů,

ani s věrou

227 např. Růta, F. x.: Proč nemůže a nesmí se CČS spojiti s církví pravoslavnou?, in Český
zápas, V (1922), č. 45 (lO. ll. 1922), str. 1 - 2 ač. 46, str. 1 - 2, Spis ar, Alois: Za pravdou., in
Český zápas V (1922), č. 44 (3. ll. 1922), str. 1 - 3 atd.
228 Český zápas, V (1922), č. 45, str. 5
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nynějších křesťanských církvL,,230). Vyjádřil i obavu, že na základě

tohoto katechismu odmítne každá církev ordinovat pro církev
československou

biskupy. V druhém dopise, který byl

přečten, ujišťuje

biskupa

volbou

trvá na svých názorech

spisu ,,0 úkolech a orientaci církve

prezentovaných ve
československé."

pevně

všechny, že

před

Vyzývá pak

shromáždění,

aby nebyl zvolen,

pokud se většina členů diecéze neztotožňuje s jeho názory?31
Nestalo se tak, o dopise
žádné námitky.

Teď

již

neproběhla

řádně

biskupu Gorazdovi (41 z 42
Schůze

zúčastnili

se

Polešovského byla

ani žádná diskuze, nevyvolal

zvolení delegáti dali

hlasů),

který

měl

opět důvěru

dva protikandidáty.

i Farský a Kalous. Na návrh Albína

přijata

rezoluce o jednotě církve. Nadále

zůstal

zachován rozporuplný stav, kdy moravsko-slezským biskupem byl
mluvčí

vedoucí

redakční

rady i

Důsledkem
časopisu

byl pro

pravoslavné orientace, ale

Náš

časopisu

rady diecézního

jejich ovládnutí
směr,

většina členů

časopisu

byli radikalisté.

Za pravdou bylo založení

od 19. ledna 1923 Pravoslavný

změnu

Karel Farský, kdo byl
fanatika a blouznivce. 232

diecézní

označován

směr,

v němž to

za viníka rozvratu,

V lednu roku 1923 se biskup Gorazd vrátil z Ameriky. Jeho
cesta sice byla v mnoha ohledech
nepřítomnost

úspěšná, nicméně

v eparchii neprospěla pravoslavné

straně

jeho dlouhá
v církvi. Jeho

přívrženci

se ocitli v menšině a Gorazd se rozhodl koncem února
rezignovat na funkci biskupa. 233 Svůj úmysl oznámil moravskoslezské diecézní

radě

na

schůzi

5.

března

1923,

odůvodnil

ho

nesouhlasem se situací v církvi po vydání Farského a Kalousova

Marek, Pavel: c. d., str. 55, Cinek, František: c. d., str. 119, Grigorič, Vladimír: c. d., str. 121
Grigorič, Vladimír: c. d., str. 126
231 tamtéž., str. 127
232 Náš směr I (1922), č. 3 (1. 12. 1922), str. 3
233 Gorazd: Bratři a sestry!, in Za pravdou III (1923), č. II (15. 3. 1923), str. 70, Marek, Pavel:
c. d., str. 55,
229
230
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katechismu.Předpověděl,

že

směr

nastolený jeho oponenty

přivede

církev československou do záhuby.234
Gorazdova rezignace vyvolala nesouhlas jak u jeho příznivců,
tak i u radikálních
o týden

členů

moravsko-slezské diecéze. Na další

schůzi

později

stále trval na svém rozhodnutí, bylo proto svoláno
diecézní shromáždění na 28. března 1923. 235 Tohoto setkání se
zúčastnili

i Karel Farský a Rudolf

západočeské
(člen

a

východočeské

pražské diecézní rady,

Ferdinand Stibor
válečných hrobů

či

Pařík

jako reprezentanti

diecéze, dále mj. František Kalous

stejně

jako přítomní Farský a Stržínek),

Crvčanin,

Milivoj

inspektor jugoslávských

z jugoslávské ambasády. Gorazd

hovořil

déle než

dvě hodiny.236 Ve své řeči poreferoval o návštěvě USA, a pak začal
vysvětlovat

důvody

nepřipravenosti
začátku
nynějšího

své rezignace.

vyhlášení

československé

již u povrchnosti a

církve, absenci ústavy na

existence církve, zkritizoval dodatek "vše v duchu
stavu lidské kultury" v 1.

formulace o

svobodě svědomí:

neodstranL,,237

Za

československého

vrchol

článku

" ... svoboda
vnitřní

vnitro církevní povede k hluboké

měl

Začal

ústavy,

stejně

svědomí,

tak jako

co problém

krizi a mlhavost ideovou

pokusnictví

pak

označil

vydání

katechismu a pustil se do jeho kritiky. "Pravdu

biskup Dositej, když prohlásil, že katechismus stojí mimo

půdu

křesťanskou.,,238 Jako jeden z důsledků jeho přijetí viděl nutnost
přechodu
přiklonit

k presbyteriálnímu

systému.

Gorazd

viděl

se k některému existujícímu systému a za
věc

pokládal pravoslavL

"Je to

samozřejmá,

vidí-li, že

že

předák,

v demokratické

většina

nutnost

nejvhodnější

společnosti

je jiného názoru nežli on,

Resignace biskupa, in Pravoslavný směr, I (1923), č. 16 ~ 17, str. 7 - 8
Cinek, František: c. d., str. 148, Marek, Pavel: c. d., str. 55, Grigorič, Vladimír: c. d., str.
130, Gorazd Pavlík: c. d., str. 26
236 Cinek, František: c. d., str. 152, Bauer, Kuneš: Myšlenkové proudy v církvi československé
církvi, Olomouc 1924, str. 86
237 Archiv Úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve v
Olomouci, složka Všeobecné církevní počátky, Zápis o diecesním shromáždění církve
československé z 28.3. 1923
238 tamtéž.
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odchází. Z těchto důvodů odcházím i já.,,239

Sdělil

však

shromáždění podmínky, za kterých by byl ochoten setrvat: "Žádám
československé tvořila ideově,

tudíž, aby Morava v rámci církve
věroučně

a

mravoučně

autonomní celek, který by jen

organisačně

byl závislý na celku, na Ústředí.,,24o
Gorazdově

Po

projevu následovala diskuze, v rámci níž
některým

vystoupil Karel Farský, který se bránil
výtkám.

Počáteční

Brodskému, svou

zmatek dával za vinu Bohumilu Zahradníkoviřeč

pojal jako obranu nejen

vůči

tvrzením, ale i

Gorazdovým

vůči

Gorazdovým

dalším výtkám, kterých se mu dostalo

v předešlých měsících v tisku a během různých polemik. Často šlo i
o výtky smyšlené

(např.,

Kalousem

chtěli ukončit

v rozporu

s vědeckými

že Farský
to, aby se

chtěl

vyučovalo

poznatky.

poznámek k pravoslaví, ke

zrušit mši apod.). Prý s
náboženství, které je
několik

Uvedl

koncilům

i

kritických

nicejsko-cařihradskému

kredu (koncily byly poplatné vládnoucí moci apod.)?41 Po jeho
rozsáhlé

apologetické

řeči

následovalo

vystoupení

delegáta

Brosmana, který Farského obvinil z nesrovnalostí v projevu, uvedl,
že Moravané nejsou pro tak důkladné reformy jako Čechové a
vyslovil se pro víru
Hovořilo

cyrilometodějskou.

Následovala rušná debata.

se v ní o autonomii pro moravské obce, mezi

hosty a moravskými delegáty padala vzájemná

obviňování.

byl mnoha delegáty vyzýván, aby rezignaci odvolal a
snažil

vysvětlit

její

důvody:

českými

Gorazd

opakovaně

se

" .. .já jenom prohlašuji, že to byla

ohromná chyba, jejíž osudnými následky trpí celá církev, že byla
prohlášena

církev

Nepřekonatelný

bez

určitého

věroučného

obsahu. ,,242

problém viděl v absenci věroučného podkladu.

tamtéž.
tamtéž.
241 tamtéž.
242 Archiv Úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve v
Olomouci, složka Všeobecné církevní počátky, Zápis o diecesním shromáždění církve
československé z 28.3. 1923
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240

Delegát

Skládal

pravoslavnému

směru.

obsahovala doslovné

navrhl

pokračovala

vycházející

vstříc

Byl v ní odmítnut presbyteriální systém,

znění nicejsko-cařihradského

autonomie pro moravskou diecézi.
která

rezoluci

kreda i záruku

Opět pokračovala

i po odpoledni pauze.

Během

rušná debata,

odpolene

schůzi

opustili Farský, Stibor i Pařík. 243 Brněnský delegát Haňavka navrhl
kompromisní rezoluci, která byla

přijata,

avšak, když

předseda

shromáždění Ševčík oslovil Gorazda, zda se na jejím základě ujme

funkce, rezignovavší biskup to odmítl. Bylo proto znovu hlasováno
o

Skládalově

rezoluci a po jejím

přijetí

Gorazd svou rezignaci

odvolal. 244
Hned den poté vydal

pastýřský

list, ve kterém odsuzoval

Farského směr. 245 12. dubna 1923 však j ednala Ústřední rada církve
československé

účasti

za

zástupců

všech diecézí a autonomie

moravských pravoslavných obcí byla zamítnuta. Pravoslavnému
směru

bylo dáno na

mimo církev

vědomí,

že se

může

organizovat

samostatně

československou.

Gorazdovým

úspěchem

pravdou. Podal žalobu na

bylo, že získal

redakční

zpět

časopis

Za

radu a rozhodnutím krajského

soudu v Olomouci ze dne 3. dubna 1923 byla donucena vydat mu
časopis zpět.

Ten se

opět

stal tiskovým orgánem pravoslavné

orientace. Na stránkách Za pravdou a stránkách Českého zápasu pak
docházelo po řadu dalších měsíců k četným polemikám.
27.

května

1923 odmítl Rudolf Pařík svou volbu za biskupa

východočeské diecéze.

k Farskému,

svůj

246

Pařík se do té doby klonil spíše

názor změnil a jeho dalším krokem bylo odvolání

Cinek, František: c. d., str. 152, Bauer, Kuneš: c. d., str. 88, Grigorič, Vladimír: c. d., str.
133: odešli i ostatní hosté z českých diecézí (např. František Kalous)
244 Archiv Úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve v
Olomouci, složka Všeobecné církevní počátky, Zápis o diecesním shromáždění církve
československé z 28.3. 1923
245 "Jest na velikém omylu, domnívá-li se kdo, že národ náš bude spasen filosofickými, na
rozumu založenými názory na Boha a že nositelkou této spásy může se státi etická společnost,
která má jméno církve." - cit. dle Cinek, František: c. d., str. 154
246 Cinek, František: c. d., str. 161, Grigorič, Vladimír: c. dd., str. 135, Pavlík, Gorazd: O krisi
v církvi československé, Lidová tribuna, Praha 1924, str. 30, Šuvarský, Jaroslav: c.d., str. 151
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podpisu na schválení

československého

katechismu 5. listopadu

1923 247 Podepsal ho jako funkcionář východočeské diecézní rady,

aniž tušil, že ho biskup Dositej zamítl, jelikož
duchovní

Růta,

to

kolegům zamlčel.

člen

rady, nymburský

Domníval se, že některé pasáže

jsou myšleny jako alternativa, ale četbou Farského postyl v Českém
dospěl

zápase

směrem

k závěru, že radikalisté

chtějí

vést církev dále tímto

a že ve sporu Farského a Gorazda se nejedná o spor mezi

příznivci

nedotýká
boj mezi

presbyteriálního a episkopálního systému, který se
křesťanské věrouky,

"nýbrž, že se

starokřesťanským učením,

prvých století po Kristu a mezi
věrouky,

po

způsobu

1. j.

přímo

jedná o ideový

dějinným křesťanstvím

popřením

starokřesťanské

této

krajní radikální levice theologie protestantské,

Ve svém prohlášení dále vyzval Gorazda, aby vytrval ve

... ,,248

svém ideovém zápase o
nezdaru

reformačních

starokřesťanské učení, předpověděl,

snah bude na

vině

všechny duchovní i celou církev, aby
aposto1sk'e VIre. 249
v

pokrokový

směr

že

při

a požádal

zůstali věrni starokřesťanské

'v

I

přesto,

pravoslavný

že se k němu

směr

k radikalismu,

přiklonil

jeden z význačných

ztrácel. I rada starších ve Slezsku se

stejně

jako

redaktoři

a

přispěvatelé

činitelů,

přikláněla

diecézního listu

Palcá1. 25o Přívrženci pravoslaví byli především mezi věřícími na
Moravě

a i zde byly

převažovali

některé

radikalisté a

obce rozpolceny. V českých diecézích

někteří

z Gorazdových

stoupenců

se

rozhodli vstoupit do pražské České náboženské obce pravoslavné
Červinky a Sawatije?51 Sawatij jim imponoval tím, že vystudoval

teologii v Rusku a
svěcení

v

v

měl

Cařihradě

Cařihradě

vazby na ruskou exilovou církev, avšak jeho

(viz dále) se nesetkalo se sympatiemi:

"Svěcení

je urážkou srbské i ruské církve, taktéž i provokací

Pařík, Rudolf: Prohlášení, in Za pravdou, III (1923), Č. 45 (8. ll. 1923), str. 289 - 291
tamtéž.
249 tamtéž.
250 Gorazd Pavlík: c. d., str. 31, Cinek, František: c. d., str. 160
251 Cinek, František: c. d., str. 161, Marek, Pavel: c. d., str. 55, Cařihrad Bělehrad, Moskva, in
Pravoslavný směr, I (1922,1923), Č. 18 - 19 (18. 5. 1923), str. 2 - 3
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s námi nejúžeji spojeného srbského státu, jakož

1

budoucího

Ruska. ,,252
Gorazd se snažil propagovat pravoslaví

při

svých cestách po

moravské diecézi, v čemž mu byl nápomocen biskup Dositej

během

svých pobytů v Československu. Velkou slavností bylo vysvěcení
základního kamene chrámu sv. Cyrila a
Litovle 27.

května1923,

Metoděje

v Chudobíně u

kterého se účastnil biskup Dositej a vyznělo

celkově jako demonstrace pro pravoslavL

253

Další příležitostí byla

10. června 1923 "Československá neděle" na Krakovci u Laškova
na severní

Moravě,

bohoslužbu, po níž

kde

měl

společně

s Dositejem sloužil Gorazd

Dositej projev. Odpoledne se konal tábor

lidu, na kterém Gorazd obhajoval pravoslavL Snažil se vyvrátit
některé

zkreslené představy, které o něm lidé

popíral to, že
obřady
vytvořit

přijmout

a zvyky ruské
i

české

či

často měli. Především

pravoslaví znamená

přijmout

srbské církve. Prohlásil, že lze

pravoslaví -

českou

i veškeré
stejně

tak

svéráznou zbožnost. Podstatné

jsou základní křesťanské, apoštolské ideje. 254
Ve dnech 15. až 28.

června

1923

uskutečnili někteří věřící

z moravské diecéze i z Čech v čele s Gorazdem zájezd do Srbska u
příležitosti

tzv. Vidov danu (= den sv. Víta), oslav

výročí

srbských vojsk cara Lazara roku 1389 Turky na

porážky

Kosově

poli.

Nejprve se zastavili v Bělehradě, kde navštívili patriarchu Dimitrije,
biskupa Velimiroviče, československého velvyslance Šebu a další
osobnosti a instituce a
Skopje,

některých

večer

odjeli do Niše, dále

menších kosovských

měst,

pokračovali

do

Prištiny, navštívili

monastýr255 Gračanice a přes Skopje, Bělehrad a Záhřeb domů.
Všude byli vítáni zástupci

252

spolků

a duchovenstva, setkali se i

Cařihrad, Bělehrad, Moskva, in Pravoslavný směr, I (1922, 1923), Č. 18 -19 (18.5. 1923),

str. 3
253
254

podrobně v kapitole o stavební činnosti
Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 150. Československá neděle na Krakovci, in Za pravdou, III

(1923), Č. 24 (14.6.1923), str. 157
255 klášter
94

s některými důstojníky a poslanci. 256 Cesta jistě prohloubila
v účastnících
pravoslaví.

přesvědčení

Při

zdůrazňování

o správnosti zvolené orientace na

setkáních zaznívaly projevy, ve kterých se opakovalo

bratrství

svobosném Rusku,

českého

a srbského národa, padly i zmínky o

neboť účastníkem

předrevoluční vyslanec dr. Štrandman.

banketu ve Skopje byl ruský
257

Po svém návratu ze Srbska Gorazd
církevní obce na

Moravě

neúnavně

přednášet

a snažil se

objížděl

a propagovat

pravoslaví. Na 15. srpna byla bez jeho vědomí 258 a bez vědomí
diecézní rady svolána do

Přerova schůze

starších, na které bylo jednáno o

řešení

schůze

církvi. Iniciativa ke svolání

moravsko-slezských rad
situace v československé

vzešla od rady starších

v Prostějově a celkem se zde sešlo na 26 rad starších a místních
výborů církevních obcí z Moravy a Slezska.

prosazovali

zřízení věroučné

259

Někteří účastníci zde

komise, která by

rozřešila

otázky a které by se účastnili zástupci všech diecézí,
řešení

sporných

Dále na

schůzi

bodů

a

připravili

kteří

by jednotnou školskou

požadavky, aby církevní

časopisy

sporné

by hledali
učebnici.

byly

řízeny

diecézními radami a "aby vždy zachovávaly bratrskou solidaritu. ,,260
Dalším bodem byla výzva biskupu Gorazdovi, aby

spolupůsobil,

aby i další biskupové byli vysvěceni. 261 Diecézní rada vytkla
účastníkům

třetina

nezákonné svolání sjezdu a to, že se ho

zúčastnila

jen

rad starších v olomoucké diecézi. Gorazd sám se proti jejímu

výsledku ostře ohradi1. 262 Zkritizoval již to, že informace z důvěrné
schůze se dostaly na stránky Českého zápasu, který o ní čtenáře

informoval v

čísle

36. Zopakoval pak své tvrzení z předešlých

vystoupení, totiž že se nejprve

mělo

jednat v komisích

expertů

o

256 Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 150, Leixner, J.: Zájezd do Srbska, in Za pravdou, III (1923), Č.
29 (19. 7.1923), str. 182 - 185
257 tamtéž., str. 183
258 Cinek, František: c. d., str. 162. Marek, Pavel: c. d., str. 56.
259 Bauer, Kuneš: c. d., str. 146
260 tamtéž.
261 tamtéž.

95

věroučných

otázkách, a potom teprve

neochvějně

na

volbě

pravoslavné orientace

československé

církve

žádnou

komisí,

sjezd. Gorazd trval

přijaté

na prvním

sněmu

8. a 9. ledna 1921 a zopakoval kritiku

načež jasně říká:

katechismu,

uspořádat

"Krise tato

jedině

nýbrž

nemůže

veřejným

býti

odstraněna

odvoláním

jak

"Československého katechismu", tak všech projevů ve prospěch

jeho učiněných, ... ,,263 A vyhrocuje argumentaci: "Takovou zárukou
(aby se neopakovaly chyby - pozn. O. B.) by bylo, kdyby všichni,
kdož krisi

způsobili

a pro nebo v nípro

nešťastnou

publikaci se

angažovali, zmizeli ze zodpovědných míst, která v církvi zaujímají a
kdyby se zavázali, že konsolidační práci nebudou rušiti. ,,264 Hledání
střední

cesty

označuje

biskup za diletantismus. Oba

směry

mohou

existovat vedle sebe v "bratrském poměru,,265 pouze v případě
autonomie a samostatné práce. Gorazd rovněž zamítl možnost, že by
sám, t. j. nekanonicky vysvětil další dva biskupy.
Ve

východočeské

Paříka,

Rudolfa

diecézi se situace vyvinula tak, že namísto

který kandidaturu na ordinaci na biskupa v květnu

odmítl, byl zvolen Gustav Procházka a zástupci diecéze na podzim
požádali opět o jeho vysvěcení srbskou církev,266 která žádosti
nemohla

vyhovět,

protože církev

československá

se nevzdala

katechismu.
V
členská

Gorazdově

moravsko-slezské diecézi se dále polarizovala

základna. Z jeho

zůstal věrný

Josef

Albín Polešovský,
Alois Spisar šli

spolupracovníků

Hrdlička,
ředitel

tvrdě

a

členů

diecézní rady mu

profesor reálky v Olomouci, ale

pedagogické školy tamtéž,

proti

němu.

či

např.

duchovní

Alois Spisar, který pocházel

z Kroměříže, kde bylo jakési centrum odporu proti pravoslaví
v olomoucké diecézi, vydal roku 1924 jako zvláštní otisk

časopisu

262 Gorazd Pavlík: Mé stanovisko k usnesením přerovské schůze rad starších in Za pravdou, III
(1923), Č. 37 (13. 9.1923), str. 241 - 243 ač. 38 (20. 9. 1923), str. 246 - 248
263 tamtéž., str. 242
264 tamtéž.
265 tamtéž., str. 247
266 Marek, Pavel: c. d., str. 58, Cinek, František: c. d., str. 165
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Český zápas svůj spisek "Ideové směrnice církve čsl. a bratr biskup

Gorazd." V něm se
radikálního

směru

stejně

kontrastu jím sepsané radikální

neobratně

usvědčit

snaží Gorazda

směrnice

člověk,

biskup se v textu jeví jako

příznivci

jako další publicisté a

z protimluvů, dává do

a jeho

pozdější

názory a

mění

názory a

který si odporuje,

se hájí. Spisar se ho snaží "nachytat" tím, že cituje jeho

pozdější články

a vystoupení. Bylo již řečeno výše, že Gorazd se ke

svému myšlenkovému posunu

přiznával

a nikdy se netajil tím, že

prožil "vnitřní vývoj z leva na pravo. ,,267 Spisar je toho mínění, že
změnil

Gorazd

názor na svobodu

svědomí

v prvním memorandu srbské církvi)

(proklamovanou
vysvěcení

po svém

na

biskupa. 268 Ano, je pochopitelné, že pobyt v Srbsku, návštěva
klášterů,

akt ordinace,
městech,

navštívených
roku 1921

udělalo

pozornosti, to

bouřlivé

to vše na

československé návštěvníky jistě

těžko

nemohlo ovlivnit.

nějakým

po

Gorazdově

kulturu,

vývojem,

v tom však

československé

vzpomeňme například

spatřovat

a

církve

rovněž

jeho uvítací projev

návratu z vysvěcení v Bělehradě, kdy vítal prvotní

oceňoval spoluúčast
přínos

vyzdvihoval

Proč

Hlavní protagonista radikálního tábora

Karel Farský v počátcích existence
prošel

v Bělehradě i dalších

dojem a samotného Gorazda, který stál v centru

něco nečestného.

priory

přijetí

na apoštolské tradici srbské církve a

událostí

pro

další

vývoj

západního

Slovanstva. 269 O dva roky později dokonce pochybovalo existenci
Cyrila a Metoděje. 27o Přesto nebyl v dalších letech napadán svými
názorovými

odpůrci

z nekonzistentnosti

Gorazd, jenž se navíc k vývoji svých

postojů

tak

často

jako

názorů otevřeně přiznával

a

snažil se ho i vysvětlit.
Na stránkách
osobně

proti

českého

Gorazdovi

zápasu

útočil

například

proti pravoslaví a

rovněž

Růžička,

učitel

Vilibald

Gorazd Pavlík: Aby bylo jasno, in Za pravdou, II (1922), Č. 9, str. 62
Spisar, Alois: Ideové směrnice církve čsl. a bratr biskup Gorazd, Tiskové družstvo církve
československé, Praha, 1924, str. 52
269 Cinek, František: c. d., str. 95 - 98, Grigorič, Vladimír: c. d., str. 108 - 109
267
268
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z Uherského Brodu, kterého Dositej kdysi odmítl

vysvětit

na

kněze. 27 I Tento radikál pilně psal do Českého zápasu, byl jakýmsi
mluvčím

radikální opozice na Moravě: "Bratr vladyka Gorazd ví, že

do církve naší vstoupili lidé pokrokoví a většinou
kteří

si nedají jen tak lehce vzíti svobodu

sečtělí

svědomí,

a

vzdělaní,

která je prvním

článkem naší církve československé ... ,,272 Za krizi může směr

pravoslavný a ne radikálové, pravoslaví je neschopno vývoje a
církev pravoslavná je ještě méně reformovaná než římská. 273 Na
článek

tento citovaný

Gorazd obsáhle

pravdou. I v roce následujícím
pravoslavného

směru, např.

odpověděl

Růžička

ve "svém" listu Za

polemizoval s reprezentanty

s chudobínským duchovním Josefem

Žídkem. Na stránkách obou listů se vzájemně osočovali ze lží,
pokrytectví a Růžička dokonce Žídka obvinil ze skrývaného ateismu
a předstírání zbožnosti či z toho, že je placen ze Srbska?74
Radikální
počátkem března

opOZIce

v moravsko-slezské

do Olomouce na

s dalším představitelem jeho

přednášku

směru.

diecézi

pozvala

Karla Farského spolu

Farský dal Gorazdovi za pravdu

v jeho kritice přípravy prvních dvou sjezdů, přiznal, že Ústřední
rada nemá zápis o druhém valném sjezdu v srpnu 1921, ale jinak se
snažil

před

moravským publikem propagovat radikální

směřování

a

rozptýlit obavy z izolace církve československé?75
Začalo

se odehrávat poslední

dějství

dramatických

bojů

o

orientaci

československé

zveřejnil

v Za pravdou obsáhlé prohlášení "K dnešnímu stavu církve

československé,"

ve

církve. Gorazd ještě během dubna a května

kterém

rekapituloval

dosavadní

opakoval své výhrady k československému katechismu a
radikálů. a
270

vyložil možnosti,

ke kterým církvím

vývoj,
názorům

se

církev

Košťálek, L.: K situaci, in Za pravdou, IV (1924), č. 12 (20. 3. 1924), str. 69
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Cinek, František: c. d., str. 157

272

Růžička, Vilibald: Z Moravy do Moravy, in Český zápas, VI (1923), č. 18 (4. 5. 1923), str. 2

-3

tamtéž.
tamtéž .. Dále i Růžička, Vilibald: Polok:řesťané a polointeligenti, in Český zápas, VII (1924),
č.2 (13. 1. 1924), str. 6
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československá

mohla přimknout. Tato série

článků

je Gorazdovým

ohlédnutím za procesem konstituování se nové církve, procesem,
v němž se ukázala jeho koncepce jako menšinová. "Za svou osobu
prohlašuji, že nehodlám se

zúčastniti zápasů

mne už jisto, že s tzv.radikálním

směrem

v demagogii .... Tj. pro
spolupracovat nebudu.

Spolupráci s ním pociťoval jsem už dlouho jako přítěž ..... Bud' budu
pracovat dále, avšak nerušen živly demagogickými, anebo

půjdu

do

, t
us
ram.' ,,276

Zanedlouho byl zvolen Karel Farský patriarchou církve
československé,

července

21.

1924

Gorazd

rezignoval

na

biskupskou funkci 277 a zároveň vystoupil z církve československé.
Na místo biskupského správce byl diecézní radou týž den zvolen
Farského

stoupenec Alois

prohlášení, v němž

Ševčík

z Brna.

obšírně vysvětloval svůj

Gorazd zveřejnil
krok, po celkovém

dokl onu církve od pravoslavné orientace, zamítnutí rezoluce z 28.
března 1924 Ústřední radou, bylo pro něj posledním impulsem

k odchodu právě zvolení Karla Farského patriarchou. 278 Ústřední
rada reagovala na
výzvu, aby jejich

Gorazdův
členové

krok tím, že rozeslala radám starších

slíbili, že uposlechnou usnesení

příštího

, k evm'ho snemu,
v
k
' se mevl k onat v srpnu. 279 By1 to dost
Clr
tery
podivný požadavek a z vynucování
s kroky

ústředí

je

vidět

strach z toho, kolik

Gorazda a co jeho krok
pouhých

několik

let

předběžného

před

členů

(1) souhlasu

bude následovat

může způsobit. Absurdně působí,

tím

chtěla římskokatolická

že

církev po

duchovních podobný slib poslušnosti v souvislosti se vznikem
církve
obce,

československé.

V Olomouci

neboť větší část věřících

skutečně

došlo k rozpolcení

docházela na Gorazdovy mše do

K přednášce bří F. Práška a dra K. Farského v Olomouci, in Za pravdou, IV (1924), Č. II
(13.3. 1924, str. 58
276 Gorazd: K dnešnímu stavu církve československé, in Za pravdou, IV (1924), Č. 19 (8. 5.
1924), str. 113
277 Biskup Gorazd rezignoval, in Za pravdou, IV (1924), Č. 30 (24. 7. 1924), str. 178)
278 Gorazd: Všem bratřím a sestrám, tamtéž., str. 179
279 Zajímavé věci, tamtéž., str. 180, Cinek, František: c. d., str. 194, Zajímavý slib věrnosti, in
Za pravdou, IV (1924), Č. 31 (31. 7.1924), str. 188
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kaple v Jánošíkových kasárnách, jen menší

část

obce chodila na mše

celebrované v budově Komenia jeho oponentem, duchovním
Stejskalem. 280 10. srpna na schůzi 307 důvěrníků pravoslavného
směru

v Olomouci

československé
r

pravosI avne.

281

a

bylo

rozhodnuto

přestoupení

Gorazd

k pražské

o tom

o vystoupení
české

začal

z církve

náboženské obci

vyjenávat

s biskupem

Sawatijem282 a Dositejem, který právě dlel v Československu na
návštěvě. 283

Věřící

pravoslavné

československé společně

280
281
282

orientace

odešli

z církve

se svým biskupem.

Zajimavé věci, in Za pravdou, IV (1924), č. 30 (24. 7. 1924), str. 180
Konečně rozhodnuto, in Za pravdou, IV (1924), č. 33 (14.8.1924), str. 200, rovněž
Archiv Úřadu eparchiá1ní rady olomoucko-brněnské eparchie, fond Matěj Pavlík -Gorazd,

složka Archiepiskop Sawatij, koncept dopisu Gorazda Pavlíka Sawatij ovi z 11. srpna 1924
283 Gorazd: Bratři a sestry!, in Za pravdou, IV (1924), č. 33 (14. 8. 1924), str. 197
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vítězství

Spojení obou pravoslavných skupin a

Gorazdovy

koncepce

Definitivním odchodem biskupa Gorazda a jeho
z církve

československé

zanikla možnost, že by se tato
Příznivci

církev stala pravoslavnou.
příslušníci

moravských obcí v

stoupenců

nově

pravoslaví byli

Gorazdově

vzniklá

většinou

bývalé diecézi. Rozhodli

se pro spojení s již existující organizovanou skupinou pražských
pravoslavných. Ta prošla po vzniku republiky též
transformacemi. Od roku 1919
"Československá

obec

určitými

sdružoval pravoslavné spolek

pravoslavná",

který

založili

členové

Pravoslavné besedy v čele s Milošem Červinkou (viz kapitola
Počátky

pravoslavné církve). Spolek navázal na

činnost

Pravoslavné besedy a jeho cílem bylo vybudování

autokefální pravoslavné

československé

církve,

předválečnou

předsedou

byl

advokát Miloš Červinka, za místopředsedu byl zvolen na ustavující
schůzi 20. prosince 1919 Božin D. Petkovič

284

a schválení od státu

se mu dostalo 17. února 1920 . Vedení spolku pokládalo za nutné
navázat styky s některou již existující pravoslavnou církví,
nově

vznikající pravoslavná církev by se

měla

opírat o

neboť

nějakou

autokefální pravoslavnou církev. 285 Před 1. světovou válkou členové
Pravoslavné besedy hledali oporu
v Rusku se po bolševickém

většinou

u ruské církve, ale

převratu radikálně změnily poměry.

Další možností bylo obrátit se na srbskou církev, pro kterou hovořil
i fakt, že matriky pravoslavné církve pro

české země

byly od roku

1897 vedeny v církevní obci u sv. Sávy ve Vídni, kde

působila

srbská církev a kam právně spadalo slovanské obyvatelstvo

českých

Archiv hl. města Prahy, fond Magistrát hl. města Prahy, karton 1/52 - dopis spolku Zemské
politické
285 Marek, Pavel: c. d., str. 34
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správě

a alpských zemí. 286 Členové Československé obce pravoslavné se
března

proto 8.

1920 obrátili na srbského metropolitu Dimitrije

s žádostí, aby jim byl nápomocen a podporoval je v jejich úsilí o
vybudování československé pravoslavné církve?87 Dopis odeslali do
Bělehradu

Milivoje
4.

prostřednictvím

Crvčanina.

května

jmenovitě

ambasády SHS,

Jelikož dopis do Srbska nedorazil,

odeslal znovu a když

nepřicházela odpověď

kněze

Crvčanin

žádost

ho

ještě

1920 urgoval, srbský sabor si však dával s vyjádřením
na čas. Mezitím se v Praze objevil biskup Dosite/88 a pražští

31..

července

pravoslavní ho mohli seznámit se svou situací. Když se v Praze
objevil na

jaře

1921 znovu,

předali

mu 29.

března

svou žádost

svůj

první dopis

srbské církvi o pomoc a ochranu, jelikož na

z března 1920 nedostali nikdy odpověd,.289 Dositej odeslal žádost do
Bělehradu a zároveň členům Československé obce pravoslavné 14.
června

1921

sdělil,

že je bere pod svou ochranu, ze Srbska však

ospověď nepřišla. Biskup Dositej se sice o Československou obec

pravoslavnou zajímal, subvencoval ji dokonce ze svých fondů/ 90
svou pozornost však
Rovněž

církvi

československé.

sama srbská církev se zabývala žádostmi a memorandy od

československé

pozornost

církve ale

nevěnovala.

československá
členů,

věnoval především

církev

dopisům

Dá se to
představovala

pražských pravoslavných
patrně

vysvětlit

tím,

že

organizaci s desítkami tisíc

duchovními, kostely, vlastním tiskem apod. a pražská

pravoslavná skupina měla pouze úzký okruh
o pravoslaví byl
tedy církev

dlouhodobější

a asi

členů, byť

upřímnější.

československá představovala

jejich zájem

Pro srbskou církev

mnohem

zajímavější

a

Obec u sv. Sávy náležela do jurisdikce zadarského biskupa, viz kapitola Otázka jurisdikční
pravoslavné církve.
287 Marek, Pavel: c. d., str. 34, Grigorič, Vladimír: c. d., str. 56 - 57
288 viz kapitola Spory o směřování církve československé
289 Grigorič, Vladimír: c. d., str. 57, Marek, Pavel: c. d., str. 35, Gorazd Pavlík: O krisi v církvi
československé. Otázka Pravoslavné církve v Československu, Lidová tribuna, Praha, 1924, str.
45
290 Grigorič, Vladimír: c. d., str. 58
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příslušnosti české

perspektivnější objekt zájmu?91 Roku 1921 došlo ještě ve vývoji

Československé

obce

pravoslavné

dvěma

ke

významným

událostem, Miloš Červinka vypracoval statut České náboženské
obce pravoslavné a 31.

července

osvěty

30.

národní

a

konečně

ho

října

předložil

ministerstvu školství a

do Prahy přijel na žádost vedení

spolku archimandrita Sawatij ?92
Členové spolku Československá obec pravoslavná hodlali

založit nejprve náboženskou obec, a proto Miloš Červinka
vypracoval její výše zmíněný statut, který byl ministerstvem školství
a národní osvěty schválen 31. března 1922. 293 Ustavující
shromáždění České náboženské obce pravoslavné proběhlo 15.
června

1922 v Praze a

zavdala později

určitá zmatečnost při

příčiny

ke

zpochybňování
Shromáždění

a duchovním správcem.

jeho svolání a

průběhu

volby Sawatije biskupem
bylo totiž svoláno jako

spolkové shromáždění spolku Československá obec pravoslavná a
nikoliv jako

shromáždění

předepsané

podmínky

náboženské obce, dále nebyly
pro

všeobecné

naplněny

České

shromáždění

náboženské obce pravoslavné, jak je ukládal statut schválený
(např.

ministerstvem
zvolena

synodální

Shromáždění

nebyl

pořízen

se účastnilo

pravoslavné, z toho 45
prostřednictvím

158

osobně

plné moci na

členů

představenstvo

am

rada

soupis

členů

obce

jiného.

přítomní

apod.)?94

Československé

a 113 delegovalo

někoho

duchovního správce dali všichni

obce, nebyla

Při volbě

svůj

obce
hlas

biskupa a

až na jednoho hlas

Sawatijovi. Proti byl pouze jeden Jihoslovan, který uvedl, že vláda
ustanovila biskupem

českých

zemí nišského biskupa Dositeje.

Marek, Pavel: c. d., str. 35,60 - stejný názor
Národní archiv, fond MŠkNO - osobní, karton Č. 202 - Sawatij, životopis Sawatije, rovněž
kapitola Počátky pravoslavné církve.
293 Grigorič, Vladimír: c. d., str. 52, Červín, A. V.: Pravoslavná církev v Republice
Československé, in Za pravdou, VI (1926), Č. 47 (25 . 11. 1926), str. 188
294 Grigorič, Vladimír: c. d., str. 54 - 55, Marek, Pavel: c. d., str. 38
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Předseda Miloš Červinka to odmítl s tím, že " ... Dositej nebyl ani

vládou povolán, ani biskupemjmenován.,,295
V čele České náboženské obce pravoslavné stanuli ode dne
tohoto

shromáždění

Sawatij, který byl

účastníky

zvolen biskupem a

duchovním správcem, a Miloš Červinka - byl zvolen předsedou,
další pozice zaujali Jan Rixy a Václav Royt jako

místopředsedové.

Volba nebyla zpochybnitelná pouze z výše uvedených
v pravoslavném církevním právu

nemůže

být jediná církevní obec

reprezentována biskupem, zástupce jediné obce
všeobecném koncilu.

Nehledě

právních interpretací by nejprve
církev a až poté by

mělo

na to, že dle
měla

důvodů,

nemůže

zasedat na

některých církevně

být založena a státem uznána

následovat zakládání obcí. Takový postup

předpokládal

i zákon o schvalování náboženských společností
z roku 1874. 296 Překvapivé je, že předseda České náboženské obce

pravoslavné, dr. Miloš Červinka, se jako právník - advokát dopustil
takových zásadních chyb
případech

při utváření

obce a porušil v několika
června

její statut, který sám sepsal. 29.

požádala ministerstvo školství a národní

osvěty

1922 obec

o potvrzení Sawatije

jako duchovního správce.
S ustavením České náboženské obce pravoslavné a výsledky
shromáždění

seznámili

členové

obce srbskou církev,

cařihradský

patriarchát i ruskou exilovou církev - metropolitu Antonija ve
Sremských Karlovcích a arcibiskupa Eulogia v

Berlíně, učinili

ihned, jakmile 30. srpna 1922 ministerstvo školství a národní
potvrdilo Sawatije jako duchovního správce. Zatímco

tak

osvěty

představitelé

ruské exilové církve obratem zaslali gratulace, od srbského a
cařihradského

hierarchy

odpověď nepřišla.

V Srbsku

místní pravoslavná církev v upřednostňování církve
a v Cařihradě se

věnovali

vnitřním

pokračovala

československé

záležitostem,

kvůli

295 Archiv Úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve v
Olomouci, složka Sawatij, Protokol o volbě Sawatije.
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nimž

odpověď odložili. 297 Zvolený kandidát na biskupa Sawatij však
potřeboval

být

vysvěcen

od

některé

církve a jelikož komunikace

s církví srbskou, jak jsme viděli výše, mírně řečeno vázla, Červinka
a Sawatij obrátili svou pozornost k

cařihradskému

patriarchovi

Meletiovi IV. Nejprve požádali 6. prosince 1922 ministerstvo
zahraničí

o

zprostředkování

žádosti o Sawatijovo

jednání s patriarchátem a

vysvěcení,

tlumočení

to ale 26. ledna 1923 odmítlo

angažmá v ryze církevních záležitostech. 298 Představitelé České
náboženské obce pravoslavné,
stanovisku

dozvěděli dříve,

kteří

se

se proto obrátili

patrně

o zamítavém

přímo

na patriarchu a

v dopise ze dne 12. ledna 1923 ho požádali, aby vzal pod svou
ochranu vznikající

československou

pravoslavnou církev a

vysvětil

Sawatije na biskupa Čech, Moravy a Slezska. 299 Tento krok
Sawatije a Červinky znamenal zásadní průlom v dosavadní praxi.
Jak bylo vidno v předcházejících kapitolách,
vždy obraceli

buď

čeští

pravoslavní se

k ruské nebo k srbské církvi a

ještě

nikdy

nevstoupili do jednání s Cařihradským patriarchátem. Ten mohl mít
od IV. církevního koncilu v Chalcedonu roku 451 z církevně
právního hlediska patronát pouze nad
územím, kde dosud

nepůsobila

nově

christianizovaným

žádná pravoslavná církev. Tím však

české země nebyly. Červinka a Sawatij patrně z nouze využili

tohoto pravidla a ignorovali

přitom

minulý vývoj, kdy

jurisdikčně příslušely k zadarskému biskupstve

fakt,

Oo

české země

Opět překvapuje

že předsedou České náboženské obce pravoslavné a

Gorazd Pavlík: O krisi v církvi československé. Otázka pravoslavné církve
v Československu, Lidová tribuna, Praha, 1924, str. 41 - 45. Některá tvrzení odporují tomu, co
Gorazd později uvedl ve svém odvodním spise. Cinek, František: c. d., str. 222
297 Grigorič, Vladimír: c. d., str. 60, Marek, Pavel: c. d., str. 61, Cinek, František:c. d., str. 223dle Cinka srbské církvi rovnaž nevyhovovala osoba archimandrity Sawatije. Nutno podotknout,
že Sawatij a Dositej se znali, jelikož spolu studovali v Kyjevě a mohla mezi nimi panovat
animozita. Viz Marek, Pavel: c. d., str. 62, Grigorič, Vladimír: Pravoslavná církev v Republice
Československé, Praha, 1926, str. 54
298 Národní archiv, fond MŠkNO - osobní, karton č. 202, opis výnosu ministerstva zahraničních
věcí v Praze ze dne 26. ledna 1923
299 Marek, Pavel: c. d., str. 62, Grigorič, Vladimír: Pravos1avná církev ve státě
Československém, nákladem Vladislava Čerycha, Praha, 1928, str. 61, Cinek, František: c. d.,
str. 223
300 viz kapitola Otázka jurisdikční příslušnosti české pravoslavné církve
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dlouholetou hlavní osobností

dřívějších

pražských pravoslavných

spolků byl promovaný právník a advokát dr. Miloš Červinka,

kterému

měly

být všechny souvislosti a budoucí možné komplikace
zřejmé.

zvoleného postupu

z toho, že srbská církev již dva a
přehlížela,

částečně

Dá se však
půl

pochopit frustrace

roku pražské pravoslavné

Dositej jim sice v červnu 1921

přislíbil

nepřišla

podporu (viz výše), ale od srbské církve

ochranu a

po celou dobu, tj.

od března 1920, odpověď na žádnou ze zaslaných žádostí. 301 Až 17.
února 1923

přípis

došel do Prahy

od srbského synodu, jako

odpověď na žádost z 30. srpna 1922.

návázání kontaktu s Cařihradem

(kromě

302

Dalším faktorem pro

možné osobní animozity

Sawatije a Dositeje) byly asi i osobní ambice předáků pražské obce.
Srbská církev vysvětila již jednoho biskupa - Gorazda - a Sawatij by
cařihradského

tak nebyl sám, u

patriarchátu byl však jediným

kandidátem na biskupskou hodnost. Rovněž Miloš Červinka byl
cařihradským

patriarchou později "povýšen", byl

vysvěcen

a jmenován presbyterem. Zarážející je i to, že do
neoznámili, že hodlají požádat o

svěcení

na kněze

Bělehradu vůbec

v Cařihradě - i když srbská

církev neodpovídala, jednání nebyla ani z jedné strany

formálně

ukončena.

26. ledna 1923

cařihradský

patriarcha Meletios

odpověděl

představitelům České náboženské obce pravoslavné, vyjádřil radost

nad ustavením pravoslavné obce a volbou Sawatije biskupem, obci
požehnal a

přislíbil,

tj. na první

neděli

že Sawatije

vysvětí

na tzv.

Neděli

velkého postu, která toho roku

pravoslaví -

připadla

na 25.

Od Československé obce pravoslavné a později České náboženské obce pravoslavné bylo do
Srbska zasláno celkem pět přípisů, jež zůstaly bez odpovědi. - Marek, Pavel: c. d., str. 62,
Grigorič, Vladimír: Pravoslavná církev v Republice Československé, nákl. V. Čerycha, Praha,
1926, str. 79
302 Synod srbské církve do Prahy napsal po urgenci biskupa Gorazda, který v únoru 1923 po
návratu z Ameriky Srbsko navštívil. Gorazd se obával rozdvojení pravoslavného hnutí a
apeloval na srbskou církev, aby svým mlčením netlačila Českou náboženskou obec
pravoslavnou k přijetí cařihradské jurisdikce. Dokonce se rýsovala možnost urychleného zřízení
třetího biskupství na Podkarpatské Rusi a církev by tak brzy mohla být autokefálnÍ. - Grigorič,
Vladimír: Pravoslavná církev ve státě Československém, nákl. Vladislava Čerycha, Praha,
1928, str. 62, Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 147
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února, či neděli následující?03 V únoru jednak přišel dopis od srbské
církve (viz pozn.

č.

153) a rovněž biskup Gorazd nabízel Sawatijovi

spolupráci, bylo však již

pozdě,

ten se již rozhodl

přijmout svěcení

v Cařihradě. Gorazd pouze získal od něj a Červinky příslib, že se
zastaví v Bělehradě a
304
synodu svůj poměr k církvi srbské.
cestou z

Cařihradu

dořeší

zde se

členy

sv.

26. února 1923 se Sawatij a Červinka vydali na cestu do
Cařihradu,

kam dorazili 1.

března

a den na to jednal patriarší synod,

který se rozhodl zřídit v Československu dokonce arcibiskupství a
z jeho iniciativy byl vydán základní

řád

(tzv. torno s)

československé

pravoslavné církve. Československo v něm tvořilo jeden církevní
obvod - Pravoslavnou archiepiskopii 305 československou a v devíti
bodech bylo zakotveno mimo jiné: archiepiskopát se skládá
z episkopátů 306 pražského, moravského a karpatoruského, synod je
odpovědný
předsedá

ekumenickému patriarchovi v Cařihradě, každý biskup
při

duchovnímu soudu,

bohoslužbách je arcibiskup
povinen připomínat ekumenickáho patriarchu atd. 307 Je zde názorně
vidět podřízenost cařihradské

zřízení

jurisdikci. Zarážející je fakt, že se

archiepiskopie operovalo se

třemi

při

episkopáty, které však

neexistovaly, resp. existovaly náboženská obec v Praze, nyní v
s biskupem, dále biskup moravský Gorazd - ten však byl

čele

vysvěcen

v Bělehradě srbskou pravoslavnou církví a patřil tak k jiné jurisdikci
a

ještě pořád

dosud

právně

byl biskupem církve
neuznané a

nepříliš

československé.

Dále zde byly

organizované obce na východním

Slovensku a Podkarpatské Rusi. Arcibiskupství tedy stálo na "fikci
tří

diecesí".308

Sawatij

a Červinka

cařihradského

patriarchu

303 Národní archiv, fond MŠkNO - osobní, karton Č. 202, opis přípisu cařihradského patriarchy
Meletia České náboženské obci pravoslavné z 26. ledna 1923 Č. 504, překlad z řečtiny,
Grigorič, Vladimír: c .. d, str. 62
304 Grigorič, Vladimír: c. d., str. 63
305 archiepiskopie = arcibiskupství
306 episkopát = biskupství
307 Národní archiv, fond MŠkNO = osobní, karton Č. 202, opis tomosu - dekretu o zřízení
pravoslavné archiepiskopie v Československé republice, daný v Cařihradě v březnu 1923, Č.
1132
308 Pavlík, Gorazd: O krisi v církvi československé. Otázka pravos1avné církve
v československu, Lidová tribuna, Praha, 1924, str. 48
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přinejmenším

mylně

informovali

o

stavu

pravoslaví

v Československu.
4.

března

byl Sawatij

vysvěcen

patriarchou Meletiem na

biskupa a téhož dne byl ustanoven arcibiskupem pražským a celého
československa. 3 0
Metoděje

9

Meletios připomíná ve svém dopise Cyrila a

a jejich misi, která vyšla z Cařihradu. Vidí tedy

právní kontinuitu mezi Cyrilem a

Metodějem

církevně

v 9. století a

soudobými pravoslavnými, tato kontinuita však dle interpretací
Gorazdovy skupiny neexistovala, byla totiž popádu Velké Moravy
nadobro

přerušena,

především

žáci Cyrily a

Metoděje

na Balkán a církev po vpádu

odešli do exilu -

Maďarů

obnovena nebyla.

Opět je vidět ona zmatenost Červinky a Sawatije, kteří střídavě

využívali pravidlo o podléhání
cařihradské

christianizovaných území

jurisdikci (viz výše) a jindy se odvolávali na kontinuitu

cyrilo-metodějské

první,

nově

misie - tato jejich druhá teorie vyvracela teorii

neboť české země

nedalo by se na

ně

by pak byly pravoslavné od 9.. století a

uplatnit pravidlo o christianizaci pohanského

území. Meletios vyzval

rovněž

v dalším ze svých

dopisů věřící

i

klérus žijící v archiepiskopii, aby byli poslušni nového arcibiskupa a
vzdávali mu náležitou úctu. 31O
Rovněž dr. Miloš Červinka byl patriarchou povýšen. Nejprve

byl

vysvěcen

protopresbytera
přesvatého

na

kněze

a jáhna a poté ustanoven do funkce

s oficiálním

názvem

funkce

"Protopresbyter

apoštolského a patriaršího ekumenického prestolu

cařihradského.,,3ll Byl tak patriarchátem odměněn za za horlivost a

následováníhodné služby, které poskytoval dlouhá léta pravoslaví. 312
Domů se tedy Sawatij a Červinka vrátili ověnčeni úspěchy. Na
Archiv Úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve v
Olomouci, složka Patriarchát v Cařihradě, výnos Č. 1134 - pravoslavné obci ve městě Praze od
Meletia, březen 1923, překlad z řečtiny, Grigorič: c. d., str. 65
310 Archiv Úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve v
Olomouci, složka patriarchát v Cařihradě, výnos Č. 1135
311 Archiv Úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve v
Olomouci, složka patriarchát v Cařihradě, výnos Č. 1142
312 tamtéž., rovněž Grigorič, Vladimír: c. d., str. 66, Marek, Pavel: c. d., str. 64
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slíbenou

návštěvu

Bělehradu

a srbského patriarchy Dimitrije

nedošlo, neboť Červinka a Sawatij se dožadovali speciálního
pozvání od srbského patriarchátu, kterým by se v
nechtěla

prokázat. Tomu srbská církev

Cařihradě

vyhovět,

mohli

nehledě

na

Červinkův návrh, aby dopis šel cestou přes československé

ambasády v Bělehradě a
záměrně)vyhnuli

Cařihradě.

Tímto se tedy oba

nutnosti cokoliv v Srbsku

Dimitrij napsal 2.

března

1923 do

vysvětlovat.

Cařihradu

biskupů rozličných

vysvěcení

Patriarcha

telegram, v němž

Meletiovi upozornil na možné komplikace, které
dvou

(patrně

způsobí

jurisdikcí, avšak bylo již

existence

pozdě

na to

zabránit, je spíše zvláštní, že si potenciální problémy

neuvědomili

v Cařihradě sami.

V Československu nový arcibiskup a protopresbyter navštívili
prezidenta Masaryka a informovali ho o výsledcích své cesty, Česká
oficiálně

náboženská obec pravoslavná

oznámila Sawatijovo i

Červinkovo vysvěcení Ministerstvu školství a národní osvěty

v březnu 1923 a na podzim získala

odpověď,

kterou ministerstvo

dalo najevo, že považuje Sawatije nadále pouze za biskupa a
duchovního správce, jelikož státní správa zatím uznává pouze
Českou náboženskou obec pravoslavnou a zřízení archiepiskopie je

záležitostí vnitrocírkevne 13 Obec měla své centrum v Praze a
z dalších míst byla silná pouze v Táboře.
Stanovisko pravoslavných
bylo

přes

tento

neočekávaný

Gorazdovy ohlášené rezignace
21.

března

příslušníků

krok

církve

smířlivé

příslušníci jeho

československé

- v březnu

během

diecéze kontaktovali

pražské pravoslavné s nabídkou spojení obou skupin,

s tím, že by byl pro každou skupinu zachován vlastní ritus
(východní v Praze, západní na
když Gorazd 28.

března

roku 1923 došlo

ještě

Moravě)

tato možnost však zanikla,

1923 svou rezignaci odvolal. V průběhu

ke

dvěma kontaktům

pražské obce, kdy

jednak v září 1923 Sawatij oslovil srbského patriarchu Dimitrije a
109

dopisem ho

pořádal,

aby

působil

na Gorazda a

přiměl

ho ke

změně

postojů ke sloučení obou skupin. Patriarcha však nereagoval.

Gorazd a Sawatij si také koncem roku

vyměnili

nejprve Gorazd zval 8. prosince Sawatije a

3l4

dopisy, v nichž

případně

i dr. Miloše

Červinku do Olomouce na setkání, ve svém dopise vyzýval ke klidu

a uvážlivosti

při

posuzování

církevně-kanonických předpisů.

strany Sawatije, který se na
v odpovědi z 26. prosince

schůzku

zazněly

"neštítí vysílati šípy

nejbědnějších

nemohl dostavit, sice

mnohé výhrady

moravských pravoslavných, z nichž

Ze

někteří

vůči

postupu

se proti Sawatijovi

pomluva urážek a chrliti na nás

kal a bláto",3l5 Sawatij dále v dopise volal po spolupráci mezi
církvemi jako rovný s rovným a
Gorazdových

stoupenců

později odpověděl,

jsou

chtěl

záruky, že nabidky ze strany

míněny upřímně.

že uznává, že došlo k

Gorazd mu o tři dny

nedorozuměním

a staly

straně

pražských pravoslavných i srbské církve a nabízí
3l6 "Nyní jest velmi
zprostředkování kontaktů se srbskou církví.
chyby na

vhodná chvíle, aby se
jestli

Bůh

začalo

poskytne druhé

jednat. Jestli bude propasena, kdo ví,

příležitosti

k tomu, abyste byl pozván do

k tomu ..... Chci dáti

Bělehradu,

podnět

a nebude-li to možno, aby

Srbská Církev vyslala sem zástupce, abychom se všichni sešli,
v lásce

pohovořili

o chybách, které se staly, a po modlitbách

abychom hledali východisko z nynější situace.,,3l7 Sawatij již
neodpověděl,

či

se jeho dopis nedochoval. Z korespondence

vyplývá, že to byl spíše Gorazd, kdo se snažil o kompromis - zval
Sawatije i Červinku do Olomouce, nabízel, že zprostředkuje jednání
Grigorič, Vladimír: c. d., str. 67
Grigorič, Vladimír: c. d., str. 69, Marek, Pavel: c. d., str. 67
315 Grigorič, Vladimír: c. d., str. 71, Marek, Pavel: c. d., str. 67
316 Archiv Úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve
313

314

v Olomouci, fond Matěj Pavlík-Gorazd, složka Archiepiskop Sawatij, opis dopisu Gorazda
Sawatijovi z 29. prosince 1924, rovněž Marek, Pavel: c. d., str. 67 - 69 a Grigorič, Vladimír: c.
d., str. 72 - 73
317 Archiv Úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve
v Olomouci, fond Matěj Pavlík-Gorazd, složka Archiepiskop Sawatij, opis dopisu Gorazda
Sawatijovi z 29. prosince 1924, rovněž Grigorič, Vladimír: c. d., str. 73, rozsáhlé úryvky
z prosincové korespondence obou aktérů zveřejňují a obsáhle komentují Marek, Pavel: c. d., str.
67 - 69 a Grigorič, Vladimír: c. d., str. 70 - 73
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se srbskou církví, uznával i chyby svých
podřídit církevně-kanonickým předpisům.

ve svých listech spíše

stěžoval

a

některé

stoupenců

a

chtěl

se

Sawatij si naproti tomu
jeho

ukřivděně, např.: "Nevěříme slibům, neboť

věty působí

jsme se

velice

přesvědčili

jejich lichosti, a zklamáni byli jsme tam, odkud jsme toho

o

nejméně

očekávali.,,318 Byl velice podezřívavý a dožadoval se záruk. Cesta

k jednání však nebyla ani z jedné strany definitivně uzavřená.
přišel

Další impuls ke sjednocení pravoslavných skupin
z oblasti

zahraniční

politiky, situace se začala hýbat v lednu 1924 po

jednáních Malé dohody v Bělehradě. Československé ministerstvo
zahraničních věcí

s ohledem na vazby, které je poutaly ke

Malé dohody, z nichž v obou

převažovali

pravoslavní

státům

věřící, mělo

na zřeteli vývoj v československé pravoslavné komunitě a ambasáda
v SHS v čele s vyslancem Janem Šebou přicházela do styku
s představiteli srbské pravoslavné církve,
v ČSR. 319

Československé

v listopadu

1923

pravoslavného

přijalo

vyznání

kteří

se zajímali o poměry

velvyslanectví

v Bělehradě

návrh na úpravu zevních
v Československu

a

již

poměrů

ministerstvo

zahraničních věcí

je pak v lednu 1924 poskytlo ministerstvu školství
s žádostí o stanovisko. 320 Na oné lednové schůzi zástupců
spojeneckých

států

probíhala i jednání o postavení slovenské

evangelické církve v SHS a její

případné

československé pravoslavné církve.

sešli

československý

ministr

autonomii a postavení

32 ! 12. a opět 14. ledna 1924 se

zahraničních věcí

Edvard Beneš a

velvyslanec Jan Šeba mimo jiné i s biskupem Dositej em a ministrem
kultu

SHS

Janičem

k dvoustranným

jednáním

o

církevní

Sawatij v dopise z 26. prosince 1926, citováno dle Grigorič, Vladimír: c. d., str. 71
Marek, Pavel: c. d., str. 70
320 Národní archiv, fond MŠkNO, karton Č. 811, dopis Ministerstva zahraničních věcí Presisiu
ministerstva školství a národní osvěty z 2. ledna 1924
321 Národní archiv, fond VA MZV, karton Č. 1524, čl. Slovačka protestantska crkva, in Pravda,
Bělehrad, 15. 1. 1924
111
318

319

problematice. 322 Byla zde uzavřena dohoda, jejímž obsahem byla
dočasná jurisdikce srbské církve nad pravoslavnými v ČSR

a

povolení autonomie slovenským evangelíkům v SHS. 323
Důsledkem

dohody bylo to, že synod srbské pravoslavné

května

církve 20.

1924

oficiálně pověřil

biskupa Dositeje jako

delegáta srbské církve celou řadou úkolů v Československu. Měl
jednat s arcibiskupem Sawatijem a jednak zjistit roli
vlády v případě jeho
především

cařihradského

však pokusit se

usmířit

vysvěcení

na arcibiskupa,

Sawatije s Gorazdem.

zda je Sawatij ochoten rozvázat

svůj

oprávněn

nabídnout

Měl

zjistit

vztah s cařihradským

patriarchátem. Pokud by nebylo možné jurisdikční
Dositej byl

československé

československým

poměr

rozvázat,

pravoslavnýrn, že

srbská církev se vzdá své jurisdikce, pokud by to vedlo ke
sjednocení československých pravoslavných. 324 Až tak daleko byl
ochoten zajít Bělehrad.
Dositej přijel

4. července do Prahy a začal zde jednat. 325

Navštívil nejprve ministerstvo školství a národní
se

sekčním

osvěty,

kde hovořil

šéfem církevního odboru dr. Mullerem. 14.

července

1924 došlo v restauraci hotelu U zlaté husy k setkání arcibiskupa
Sawatije

a

biskupa

Dositeje za

přítomnosti

bělehradského

velvyslance Jana Šeby. Dositej se snažil Sawatije přesvědčit, aby
opustil

jurisdikční

svazek s cařihradským patriarchátem a podrobil

se srbské jurisdikci a poukazoval

rovněž

na lednovou dohodu mezi

SHS a Československem. Sawatij to odmítl a vyzval srbskou církev,
aby jednala s cařihradským patriarchátem, pokud máza to, že byla
narušena její jurisdikce. 326

Národní archiv, fond VA MZV, karton Č. 1524, čl. Odnoši crkava izmedu Čehoslovačke i
Jugoslavie, in Obzor, Záhřeb, 14. 1. 1924, čl. Pregovori za orrganízaciju pravoslavne crkve u
Čehoslovačkoj, in Hrvatski Lost, Osij ek, 15. l. 1924
323 Marek, Pavel: c. d., str. 71
324 Grigorič, Vladimír: c. d., str. 74, Marek, Pavel: c. d., str. 72
325 Biskup Dositej v ČSR, in Z týdne, in Za pravdou, IV(l924), Č. 28 (10. 7. 1924), str. 168
326 Marek, Pavel: c. d., str. 72 -73, Grigorič, Vladimír: c. d., str. 74 - 76
322
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22.

července

1924, tedy den poté, co na biskupskou funkci

rezignoval v Olomouci Gorazd/ 27 pak jednal se Sawatijem sekční
šéf církevního odboru ministerstva školství JUDr. Václav Muller.
Vysvětlil

mu, že vláda je ochotna uznat historická práva srbské

jurisdikce na území Československa za podmínky, že bude
urychleně

čemž

dosaženo autokefality, o

biskup Dositej a ministr školství
Sawatije, aby napsal do
a

rovněž

Cařihradu,

do Srbska, že se

již jednali 19.

Marinkovič.

července

Muller vybízel

že se přikloní k srbské jurisdikci

jurisdikčně

hlásí k nim. Srbové by si to

pak s Cařihradem vyjednali sami. Pokud však Sawatij a Červinka
neustoupí, organizace

československého

pravoslaví se chopí

někdo

jiný a Gorazd je potom jediným pravoslavným biskupem na
československém území a tedy jediný kandidát na arcibiskupa.
července

Týden poté, 29.
biskupa Dositeje ke

schůzce

se na tom, že Gorazd

328

1924, došlo v pražském

bytě

Sawatije, Dositeje a Gorazda. Dohodli

společně

se svými moravskými stoupenci

vstoupí do České náboženské obce pravoslavné a zmizí tak
dosavadní dvojí organizace pravoslavných.

Jurisdikční příslušnost

však zachovali odlišnou nadále, dokud se

cařihradský

si

patriarchát

nedohodne se srbským a oba dva církevní hodnostáři o tom měli své
patriarcháty

neprodleně

informovat. Biskup Gorazd pak

zůstal

biskupem jemu věrných obcí na Moravě.
Situace však byla jakýmsi provizoriem, jednak dokud se
nedohodnou patriarcháty

ohledně

jurisdikce, dále pak byly u obou

skupin odlišnosti i např. v ritu. Pravoslavní v České náboženské
obci

měli

mše zcela dle východního

nebyli zvyklí a byly

zaváděny postupně
obřadu,

konala upravené mše západního
používali Gorazdem
cyrilometodějská,
327

obřadu,

připravenou

-

na Moravě na ně dosud
československá

od roku 1922 na

církev

Moravě

tzv. východní liturgii, nazývanou

až od roku 1924 byla zavedena liturgie sv. Jana

viz kapitola Vývoj v československé církvi do odchodu pravoslavného křídla
113

Zlatoústého, kterou používají všechny pravoslavné církve. 329
V České náboženské obci pravoslavné pak panovaly ne zcela
průhledné poměry,

které zavinilo

podřízení

dvěma

obce

lidem

(Sawatijovi a Červinkovi), resp. celou organizaci měl ve svých
rukou Miloš Červinka. Ten byl osobou nanejvýš spornou, jeho
chyby

a

nedomyšlenosti,

cařihradského vysvěcení,

však

rovněž nepočínal

kterých

se

v případě

dopustil

byly již popsány výše,

při

vedení obce si

v souladu se stanovami. Nekonzultoval své

kroky se sborem, v České náboženské obci pravoslavné neprobíhala
kontrola financí, od jejího založení roku 1922 Miloš Červinka
někteří členové

nesvolával synodu církevní správy a

obce se proti

jeho vedení bouřili. 330 V České náboženské obci pravoslavné tedy
existovalo mnoho

problémů,

které hrozily v budoucnu ohrozit její

chod a které si s sebou nesla i po sjednocení s Gorazdovou skupinou
moravských pravoslavných.
Dle

měly

dohody

patriarcháty, Sawatij

tlačil

o

jurisdikční

otázce

rozhodnout

Gorazda k tomu, aby si od srbské církve

vyžádal list, kterým by ho propustila ze své jurisdikce, v srpnu a září
Bělehradu

mu v té záležitosti psal, Gorazd do
odpověď

saboru. 33 I

ze Srbska se dala

čekat

žádost poslal, ale

až po listopadovém zasedání

Oba dva protagonisté očekávali, že rozhodnutím

patriarchátů zvítězí právě

to z toho, že Sawatij

ta jejich jurisdikční

vlastně předjímá

podřízenost.

Vyplývá

rozhodnutí obou církví, když

chce po Gorazdovi, aby poslal do Srbska onu žádost o vyvázání
z jurisdikce. Gorazd naproti tomu pokládal za
československá

pravoslavná církev bude

"Vzhledem k tomu,

samozřejmé,

podřízena

že

Bělehradu:

že srbská jurisdikce na území bývalé

Československé republiky byla zákonitá, očekávalo se všeobecnně,
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Národní archiv, fond MŠkNO, 47 VII, karton č. 3910, opis dopisu Václava Mullera Miloši

Červinkovi z 25. července 1925

Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 169
Národní archiv, fond MŠkNO, 47 VII, karton č. 3910, Stížnost příslušníků pravoslavné obce
československé na předsedu protopresbytera JUDr Miloše Červinku z 9. března 1924
331 Grigorič, Vladimír: c. d., str. 150 - 151
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330

že

církev

cařihradská

ustoupL"332

Sawatijovo

naléhání

na

olomouckého biskupa, aby v Bělehradě urgoval žádost o vyvázání
se z jurisdikce,

nemělo

Gorazdových možností

nějak

patriarcháty a to si žádalo
nehledě

neboť

význam,

celá

věc

ležela mimo dosah

ji urychlit. Musely se dohodnout oba

poněkud

delší administrativní proces,

na to, že celá záležitost byla dosti choulostivá,

jedna pravoslavná církev zasáhla do
Cařihrad

druhé a navíc se

jurisdikčního

neboť

zde

území církve

blamoval tím, že se

dostatečně

neinformoval a založil archiepiskopii s důvěrou v existenci

tří

episkopátů, což neodpovídalo skutečnému stavu?33 Po odchodu

Meletia a nástupu nového patriarchy Georgia

Cařihrad

uznal, že se

stala chyba, avšak neměl snahu ji nějak napravit. 334 Na zasedání
saboru srbské pravoslavné církve v listopadu 1924 bylo rozhodnuto
zaslat do

Cařihradu

odpověď

na

nový

přípis,

přípis,

kterým by se žádalo o urychlenou

který z Bělehradu odeslali rok

předtím.

To

ilustruje zdlouhavost jednání obou patriarchátů. 335
Na

Moravě

byli na podzim 1924

expozitur duchovní správy v

čele

věřící

zorganizováni do

se sbory starších a 29. prosince

1924 byla zřízena "Moravsko-slezská eparchiální rada pravoslavná",

kolektivní orgán o 25

členech,

který měl

řídit

církev na Moravě a ve

kterém zasedali za každou expozituru jeden duchovní a dva laici a
v čele eparchiální rady stál biskup.336 Gorazd však vzhledem
kjurisdikční nevyjasněnosti

19. ledna 1925 nastoupil zdravotní

dovolenou?37 Během ní se věnoval studiu právních dokumentů,
pomocí nichž mohl dokázat, že

jurisdikční

svazek se srbským

patriarchátem nebyl nikdy přerušen. 338

332 Pavlík, Gorazd: Odvodní spis, sepsáno 3. Ledna 1942 v Praze, publikováno na
http://www.pravos1av.gts.cz/Gorazd/odvodni-spis.htm. redakce Jan Baudiš, Jihlava, 1999
333 Cinek, František: c. d., str. 283
334 tamtéž., str. 231, Marek, Pavel: c. d., str. 77
335 Grigorič, Vladimír: c. d., str. 151
336 expozitury byly zřízeny v Olomouci, Brně, Štěpánově, Bílé Lhotě, Dolních Kounicích,
Vilémově, Chudobíně a Přerově
337 Grigorič, Vladimír: c. d., str. 152, Marek, Pavel: c. d., str. 78
338 Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 171
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Spory mezi

oběma

jedna z nich musí

zřejmé,

skupinami se množily a bylo

převzít

že

vedení celého pravoslavného hnutí.

Sawatij trval na tom, aby, než budou vypsány volby vedení obce,
Gorazd nejprve získal
těžko

propouštěcí

list od srbské církve. Ten k tomu

mohl svolit, protože pokládal

podřízení

srbské církvi za
doporučil

správné. Synod srbské pravoslavné církve nakonec

osvěty

expoziturám podat ministerstvu školství a národní
předsednictvu ministerské rady stížnost na vedení obce.

Stalo se tak 6.

května

1925, text má

Zástupci expozitur v něm vytýkají

339

dvě části

předsedovi

a

a

doplněk.

náboženské obce

Miloši Červinkovi řadu pochybení: po léta nedává členům obce
potvrzení o

členství,

nesvolává všeobecné

se má dle statutu konat každé
zasedat jednou za dva
rozděloval

zástupci

měsíce,

tři

obce, které

roky, ani synodální radu, která má

sám bez konzultace se

finanční

státní

shromáždění

podporu

členy či

určenou

jejich

církvi, navíc

vlastně není vůbec právoplatně zvolen a Česká náboženská obec

pravoslavná není

právně

konstituována.

Autoři

rovněž

stížnosti

připomínají dávné Červinkovo provinění, kterého se dopustil roku

1904 jako advokát a z výše uvedených

důvodů

žádají, aby

ministerstvo školství Miloše Červinku suspendovalo. Druhá část
stížnosti obsahuje podrobný rozbor pochybení, kdy na

schůzi

spolku

Československá obec pravoslavná bylo voleno vedení České

náboženské obce pravoslavné, o kterém jsme se již zmínili výše, a
dále zde pisatelé

obviňují

občanem,

občanem

platných

nýbrž

zákonů

Sawatije z toho, že není

nemůže

být dle

duchovním správcem obce. V doplňku pak

zmiňují

ruským

či

československým

polským a

další pochybení - především to, že Červinka provádí některé úkony
duchovního správce - vydává

nařízení,

spravuje archiv atd.,

ač

duchovním správcem není. Pisatelé žádají suspendování dr.
Červinky z funkce předsedy obce, aby mu byla odňata agenda i

339

Šuvarský, Jaroslav: c .. d, str. 172, GrigorÍč, Vladimír: c. d., str. 153, Marek, Pavel: c. d., str.
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archiv, stejně tak jako vedení matrik, aby volby vedení České
náboženské obce pravoslavné z 15.

června

neplatné a aby byl jmenován vládní
konstituování obce. 340

1922 byly prohlášeny za

komisař,

který by pomohl

Právní expertizou stížnosti byl na ministerstvu
7.

května

dr.

Paleček

a 16.

května

byl

vyšetřením

pověřen

stížnosti

Karel Eichler, rada zemské politické správy v Praze.

při

ihned

pověřen

Paleček

shledal

ve svém elaborátu, že Česká náboženská obec pravoslavná patrně
není vůbec řádně konstituována a vše řídí spolek Československá
obec pravoslavná,
překročení

stanov,

Paleček

čímž

doporučil

rozpuštění

by náboženskou obec

a ministerstvo by mohlo jmenovat vládního
řízení

obce ujal. Obec

právně

neměl

spolku

kdo spravovat

komisaře,

existuje, psal

pro

který by se

Paleček,

ale nemá

zvolené orgány. Pokud šlo o další body stížnosti, pak Sawatij má
československé občanství,

ale nemá všeobecné

vzdělání

a je možné

mu odebrat státní souhlas s výkonem kněžské služby.341 Červinkovo
předválečné

provinění

(zpronevěra)

bylo amnestií prezidenta

republiky 21. října 1919 zahlazeno. 342
Karel Eichler dospěl rovněž k závěru, že Českou náboženskou
obec pravoslavnou
národní

osvěty

vlastně řídí

začalo

věc

spolek a ministerstvo školství a
vyšetřovat

společně

s policejním
ředitelstvím v Praze, o věc se začali zajímat i někteří politici. 343
Policejní ředitelství se dotázalo Miloše Červinky na vysvětlení - ten
přiznal,

že spolek ustavením obce vyplnil

svůj

cíl, již nevyvíjí

Národní archiv, fond Předsedníctvo ministerské rady, karton č. 498, opis stížnosti expozitur
České náboženské obce pravoslavné ministerstvu školství a národní osvěty zaslaný 6. května

340

1925 předsednictvu ministerské rady
Sawatij v rusku absolvoval duchovní seminář v Ufě i studium teologie v Kyjevě, ve vírech
světové války a ruské revoluce se mu však ztratila některá vysvědčení a jiná nebylo možno
z porevolučního Ruska obdržet, a tak někteří Sawatijovi oponenti proti němu používali
argument nedostatečné kvalifikace.
342 Národní archiv, fond MŠkNO 47 VII, karton 3910, Expertiza stížnosti expozitur od dr.
Palečka ze 7. května 1925. Zde i zpráva sekčního šéfa Mullera z 11. května, v níž navrhuje
rozpuštění spolku pro porušení stanov.
343 Národní archiv, fond MŠkNO 47 VII, karton 3910, sekční šéf Muller ve svém dopise
ministru Markovičovi z 12. května 1925 píše, že se na stav věcí dotazovali i dr. Hajn a dr.
Kramář: "Oba páni naléhali na to, aby se s věcí něco stalo a ukazovali k tomu, že hlavním
požadavkem v této záležitosti jest a bude, aby dr. Červenka zmizel z vedení obce a aby byla
řádným způsobem dosazena její nová správa."
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činnost a veškeré jeho aktivity přebrala Česká náboženská obec

pravoslavná. 2.

července

spolku.

14.

komisařem

1925 pak oznámil dobrovolný rozchod

července

1925 byl Karel Eichler jmenován

náboženské obce pravoslavné, kterou

když se spolek rozešel. Eichler
ustavující všeobecné

měl

shromáždění

ve své funkci

neměl

kdo

především

řídit,

svolat

pravoslavné náboženské obce a

připravit

volby vedení obce, do jehož rukou správu obce posléze

344

8. srpna 1925 podal výbor České náboženské obce

předá.

pravoslavné v čele se Sawatijem

předsednictvu

ministerské rady

protest proti jmenování Karla Eichlera komisařem, v němž

obviňuje

ministerstvo z nezákonného jednání a ze zaujatosti: "Ježto ale [obec
- O.

B.J

nepodrobila se nátlaku, aby vzdavši se své nezávislosti

poddala se pod jurisdikci srbskou, jak si toho
Dositej

kvůli

své rehabilitaci, tím snad

přál

pan biskup

nevědomky zmařila určité

plány a naděje někoho, pyká za to nyní, že upadla v nemilost.,,345
Pisatelé v protestu uvádějí několik právních

důvodů, proč

byl postup

ministerstva chybný.
Celý vývoj tohoto problému by si zasloužil odborné právní
neboť obě

posouzení,
zdůvodnění
účelovosti

proti strany se dovolávaly

čistě

právních

svého postupu. Nelze se však ubránit dojmu jisté

ze strany ministerstva v některých jeho krocích,

např.

působení na Miloše Červinku, aby ohlásil rozchod spolku bez

rozhodnutí valné hromady. 346 Ministerstvo vlastně zrealizovalo
úvahu obsaženou v expertize dr.
spolku by

neměl

Palečka,

náboženskou obec kdo

mohlo jmenovat komisaře. Na druhé

straně

že v případě
řídit

rozpuštění

a ministerstvo by

je nutno poznamenat, že

Miloš Červinka řadou formálních chyb, kterých se během svého
působení

v

čele

pravoslavného hnutí dopustil,

protistraně

velmi

344 Národní archiv, fond PMR, karton 498, opis Eichlerova jmenování ze 14. července 1925
v dopise ministra školství a národní osvěty Markoviče předsednictvu ministerské rady z 24.
července 1925.
345 tamtéž., text protestu České náboženské obce pravos1avné určený předsednictvu ministerské
rady z 8. srpna 1925
346 Marek, Pavel: c. d., str. 79
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ulehčil

situaci. O

orgány

chtěly cíleně

srbské jurisdikce

záměrném

jednání státní administrativy, jejíž

prosadit do

svědčí

čela

pravoslavného hnutí stoupence
sekčního

i citát z dopisu

Mullera ministru školství

Markovičovi

šéfa Václava

z března 1926:

"Konečně

podotýkám, že náš odklon od směru kdysi Červinkova, který
znamená církevní jurisdikci

cařihradskou,

k

směru

důsledně

representuje c. jurisdikci srbskou, stal se
orientace a nazírání jak ZAMINl, tak i celé
nutno, jestliže pan ministr

Gorazdovu, který
následkem

veřejnosti, neboť

zahraničních věcí

bylo

v Bělehradě v lednu

1924 prohlásil naši ochotu sorganisovati tuzemské pravoslaví
způsobem

srbské pravoslavné církvi

příznivým,

aby se tento obrat

ukázal najprve v české náboženské obci pravoslavné v Praze, která
si vzala za úkol vzíti do svých rukou organisaci pravoslaví v našem
státě vůbec.

Naše pokusy, aby oba

směry

se nějak

smířily,

nesetkaly

se se zdarem, ač bylo o to v létě 1924 horlivě jednáno.,,347
8. listopadu 1925 v pravoslavných obcích

proběhly

volby 40

laických delegátů (24 z Moravy, 16 z Čech),348 kteří se měli
zúčastnit

všeobecného

shromáždění

pravoslavné obce, které bylo

svoláno do České Třebové. Zde také 22. listopadu proběhlo za
účasti

38 ze 40

delegátů

a 11 duchovních z celkem 18. Sawatij ani

Červinka se nedostavili. Celé shromáždění vyznělo jednoznačně pro

Gorazda a srbskou jurisdikci. Gorazd byl

jednomyslně

zvolen

biskupem a duchovním správcem, předsedou České náboženské
obce pravoslavné byl zvolen lsidor Bohdan Zahradník,
Hypoteční

ředitel

banky a bývalý ministr, bratr Bohumila Zahradníka-

Brodského, duchovní Václav Ševčík z Brna a

prezident senátu

nejvyššího správního soudu Gorazd F. Vacek obsadili místa 1. a II.
náměstka.

Dále bylo zvoleno dvanáct

v projevech biskupa i dalších

členů

delegátů

synodální rady,

zaznělo

zhodnocení

dosavadního vývoje, Gorazd shromáždění sdělil, že do České
347 Národní archiv, fond MŠkNO 47 VII, karton č. 3910, Václav Muller: Informace pro pana
ministra, 8. března 1926
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náboženské obce pravoslavné vstoupil v domění, že Je již
konstituována. Na
připravená

závěr

shromáždění

přijata

delegátem Svojtkou, v níž bylo mimo jiné

shromáždění

na chybném

neuznává

zřízení

předpokladu

v rezoluci schváleno, že se

rezoluce
řečeno,

archiepiskopie, jelikož byla

existence

tří

československá

opírat o srbskou církev jako o církev
června

byla

episkopátů,

že

zřízena

dále bylo

pravoslavná církev chce

mateřskou,

volby konané 15.

1922 byly prohlášeny za neplatné z výše uvedených

důvodů.

Sněm v České Třebové znamenal definitivní vítězství Gorazdovy

koncepce. 349

Grigorič, Vladimír: c. d., str. 156
První řádné velké čili všeobecné shromáždění České náboženské obce pravoslavné v Praze,
in Za pravdou, V (1925), č. 48 (26. listopadu 1925), str. 198 ~ 200. Grigorič, Vladimír: c. d., str.
348
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Další vývoj pravoslavné církve po sněmu v České Třebové

Česká náboženská obec pravoslavná sdružovala v říjnu roku

1925 7 991 člena. 350 Ve většině to byli noví členové z moravských
obcí,
obce.

kteří

podporovali biskupa Gorazda a jeho kolegy ve vedení

Arcibiskup

pochopitelně

společně

Sawatij

odmítali vzít na

vědomí

s Milošem

Červinkou

vývoj událostí, respektive

snažili se proti změnám v České náboženské obci pravoslavné
podnikat jisté kroky. 6. prosince 1925 urgovali

svůj

protest z 8.

srpna téhož roku, v němž spolu se starými vedoucími činiteli České
náboženské obce pravoslavné napadali jmenování Karla Eichlera
komisařem.35I

To byla první z řady dalších stížností, které

adresovali Sawatij a jeho stoupenci

orgánům

státní správy koncem

roku 1925 a v první polovině roku 1926.
Nový předseda obce Bohdan Zahradník Sawatije 16. prosince
1925 vyrozuměl o výsledku shromáždění v České Třebové a
oznámil mu, že až dosáhne Gorazd státního souhlasu,
něj

převezme

od

duchovní správu. V týž den však biskup Gorazd prostřednictvím

vládního

komisaře

Karla Eichlera nabídl Sawatijovi dohodu, který
mu měl umožnit dál působit v církvi. 352 Státní správa volbu Gorazda
duchovním správcem schválila 22.
ministerstva školství a národní

osvěty

prosince

1925 výnosem

a 25. ledna 1926 se konala

ustavující schůze dvanáctičlenné synodální rady České náboženské
obce pravoslavné,

při

té

příležitosti

zanikla po roce své existence

moravsko-slezská eparchiální rada v Olomouci. Do rukou synodální
rady byla pak 23. února 1926

převedena

veškerá agenda obce,

156 - 157, Marek, Pavel: c. d., str. 79 - 81, Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 173 - 174, Cinek,
František: c. d., str. 285
350 Marek, Pavel: c. d., str. 81, Jaroslav Šuvarský uvádí, že roku 1927 měla Česká náboženská
obec pravoslavná 7 000 členů - Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 184
351 Národní archiv, fond MŠkNO 47 VII, karton Č. 3910, urgence protestu z 8. 8. 1925, určeno
Předsednictvu ministerské rady, podepsáni Sawati, Červinka, Royt a další
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kterou spravovali Sawatij a Červinka, aktu předání se účastnil i
komisař

Karel Eichler a oba dva dosavadní

představitelé

zprvu

odmítali majetek předat,353 což předpovídali den předtím ve své
stížnosti prezidiu zemské správy politické (viz dále). Činnost
vládního komisaře byla aktem předání správní agendy skončena. 354
Gorazd

rovněž

našel

počátkem

roku 1926 pro sebe v Praze byt a

rovněž i prostory pro prozatímní kancelář,355 kam byl majetek obce

- razítka, spisy, archiv duchovní správy, matriky, kostelní
členské seznamy atd. - převezen.
kancelář

synodální rady

356

definitivně

klíče,

Od srpna 1926 byla pak
přestěhována

na pražské

· h rady. 357
V mo
Rok 1926 probíhal stále ještě ve znamení
vedením obce v

čele

sporů

mezi novým

s biskupem Gorazdem a "poraženými"

Sawatijem a Červinkou. Ti adresovali prezidiu zemské správy
politické několik stížností. 22. února 1926 protestovali proti

činnosti

Karla Eichlera a hrozili, že nevydají archiv a matriky, dokud nebude
vyřešen

protest adresovaný

předsednictvu

1925. Další stížnost sepsali 12.

března

ministerské rady v srpnu

1926 a prohlásili v ní

schůzi

v České Třebové za nezákonnou a neplatnou, opět urgovali protest
ze srpna 1925 a

stěžovali

si na to, že jim byl 23. února 1926

odvezen majetek,358 31. března si stěžovali ministerstvu vnitra,
všechny tyto stížnosti byly postoupeny ministerstvu školství, které
je výnosem z 23. ledna 1928 zamítlo. 359
Sawatij se uchýlil i k agitaci v církevní obci.

Společně

s Milošem Červinkou si opatřil nová razítka a matriky a zahájil ve
352
353

Grigorič, Vladimír: c. d., str. 160, Marek, Pavel: c. d., str. 86
Grigorič, Vladimír: c. d., str. 159, Národní archiv, fond MŠkNO 47 VII, karton č. 39lO,

dopis Zemské správy politické MŠkNO z 6. listopadu 1928. Tamtéž. i zpráva Karla Eichlera
Ministerstvu školství z 5. března 1926.
354 Národní archiv, fond MŠkNO 47 VII, karton č. 39lO, zpráva Karla Eichlera ministerstvu
školství z 5. března 1926
355 Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 175
356 Národní archiv, fond MŠkNO 47 VII, karton č. 39lO, text stížnosti Sawatije a Červinky
prezidiu zemské správy politické z 12. března 1926
357 Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 178
358 Národní archiv, fond MŠkNO 47 VII, karton č. 39lO - texty obou stížností, rovněž Grigorič,
Vladimír: c. d., str. 159
359 Grigorič, Vladimír: c. d., str. 159 - 160
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své

kanceláři činnost, působil

křtil,

oddával a vydal

pastýřské

v chrámu sv. Mikuláše - zpovídal,

během března

počátkem

a

dubna 1926

tři

listy, v nichž se tituloval jako archiepiskop, popíral

Eichlerovu pravomoc, kritizoval i to, že Eichler je
urážel Gorazda, kterého

označoval

za heretika

římský

katolík, a

vysvěceného

od

heretiků

a rozkolníka. Vyzýval věřící, aby se obraceli k němu a ne
ke Gorazdovi. 360 Spor tak trval nadále a ohrožoval přinejmenším
pověst

pravoslavné církve u nepříliš informované veřejnosti.

Roku 1926 biskup Gorazd dvakrát navštívil Srbsko, poprvé
krátce v lednu a pak tam pobýval
prosincem, kdy se

účastnil

ještě

mezi 17. listopadem a 5.

zasedání synodu srbské pravoslavné

církve ve Sremských Karlovcích, kde podal zprávu o celkové situaci
pravoslavné církve v Československu. Během jeho pobytu schválil
archijerejský

sabor srbské pravoslavné

církve

statut

České

lavne.
' 361
na'b ozens k'e ob
ce pravos
v

Pravoslavná církev
na

vyučování

začala

po

změně

vedení

rovněž

náboženství na školách, a tak v největším

více dbát

městě

Praze

nechala pravoslavná duchovní správa na podzim roku 1926 provést
průzkum,

kolik je na pražských školách

vyznání, náboženství se pak od

října

1926

žáků

pravoslavného

vyučovalo

se souhlasem

zemské školní rady na osmi školách v Praze podle osnov
vypracovaných duchovními Leixnerem, Ševčíkem a Žídkem. Mimo
Prahu vzniklo ještě učební

oddělení

v Poděbradech,

vyučujícími

byli

čeští absolventi teologie ve Sremských Karlovcích?62

Běhěm

pravoslavná

roku
dvě

1926

utrpěla

Česká

náboženská

obec

zemřel

Isidor

bolestné ztráty, když 19. února

Marek, Pavel: c. d., str. 85. Národní archiv, fond MŠkNO 47 VII, karton Č. 3910, text
stížnosti České náboženské obce pravoslavné na Sawatije, adresované ministerstvu školství.
Z činnosti církve, in Za pravdou, VI (I 926), Č. 21 (27. května 1926), str. 82
361 Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 175, Grigorič, Vladimír: c. d., str. 160
362 Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 178 - nejasné je to, že by již v té době byli k dispozici
absolventi ze škol v Srbsku
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Bohdan Zahradník a 20.

září

předseda

Gorazd F. Vacek, její

a

druhý místopředseda. 363
Na podzim roku 1926 se
sporu meZI

rovněž

pokračování

odvijelo další

Sawatijem a Gorazdem, z Cařihradu

přijel

do

Československa nejprve exarcha metropolita Amassie a po něm o
něco později ex archa střední Evropy Kyr Germanos.

364

Spor se

rozhodl napomoci vyřešit továrník Vladislav Čerych z Josefova,
člen a mecenáš církve. Účastnil se proto jednání s ex archou Kyrem

Germanosem, který v Praze pobýval v lednu 1927 a kromě Čerycha
hovořil i s Červinkou, Sawatijem a ministrem školství. Čerych se ho
během

dvou setkání snažil

přesvědčit,

Sawatij obdržel propouštěcí listiny od

že vše by se
cařihradského

vyřešilo,

kdyby

patriarchátu. 5.

února 1927 v Poděbradech jednal Čerych o celé problematice
s biskupem Gorazdem. Poté, vybaven Sawatijovou plnou mocí,
odjel 5.

března

1927 do

s patriarchou Basilem.

Cařihradu,

Cařihradský

kde jednal mimo jiné i
patriarchát byl

nakloněn

ústupkům, a proto Čerych odjel ještě do Bělehradu, kde jednal se

srbským patriarchou Dimitrijem, který byl

rovněž nakloněn

tomu

celou věc zdárně vyřešit. Po návratu do vlasti se Čerych sešel
s Červinkou, Sawatijem i Gorazdem a všichni byli ochotni
pokračovat

v jednáních směřujících k nalezení kompromisu, jichž se

měl účastnit
skončilo

ustoupit a

i Irenej, delegát srbské církve, nástupce

v září 1927 nezdarem,
začal opět

neboť

Dositejův.

Sawatij již

nechtěl

Vše
dále

trvat na dodržení všech ustanovení patriaršího

tomosu z roku 1923. Situace již
nadále tituloval jako archiepiskop a

zůstala nevyřešena,
měl

Sawatij se

okruh svých přívrženců, až

po druhé světové válce se vzdal všech titulů a funkcí. 365 Naprostá

PhDr Bohdan Zahradník mrtev, in Za pravdou, VI (1926), č. 8 (25. února 1926), str. 30 -3 I.
Grigorič, Vladimír: c. d., str. 162, Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 179
364 ex archa - vedoucí církevníí činitel s biskupským svěcenim, představitel autokefální církve
363

ho pověřuje správou několika eparchií za hranicemi vlastní církve
Grigorič, Vladimír: c. d., str. 160 -162. Marek, Pavel: c. d., str. 86 - 89. Pavlík, Gorazd:
Odvodní spis, sepsáno 3. ledna 1942 v Praze, publikováno na http:
//www.pravoslav.gts.cz/Gorazd/odvodni-spis.htm. redakce Jan Baudiš, Jihlava, 1999
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většina věřících, podobně

jako státní správa, respektovala biskupa

Gorazda.
Před

k

novým vedením církve stálo nemálo

nejdůležitějším

patřilo

dostatečného počtu kněží,

vzdělávání

získávání

úkolů,

bohoslovců

z nichž
zajištění

a

finančních prostředků,

výstavba

chrámů, vytvoření eparchie366 a přijetí její ústavy. Výstavbě kostelů

bude věnována samostatná kapitola.
Pokud šlo o výchovu a
kněží,

pomáhala

Ještě

v

době

počátkem

vzdělávání

československé

budoucích pravoslavných

pravoslavné církvi církev srbská.
československou

jednání mezi církví

dvacátých let došlo k

dohodě

o vysílání

a srbskou
studentů

do

Království SHS, kam odjelo roku 1922 studovat bohoslovecký
seminář

sv. Sávy ve Sremských Karlovcích dvanáct

adeptů

kněžství. 367 Ve školním roce 1923 /1924 přibyli do Srbska další
českoslovenští

studenti, tentokrát nastoupili do

seminářů

v

Sarajevě

a Bitolji. Roku 1924 tak v Srbsku studovalo 29 Čechoslováků. 368
Náklady spojené s jejich studiem hradila srbská církev, avšak
z těchto
jich

bohoslovců

zůstalo

jich

pět přešlo

trvale v Srbsku a

k církvi

působili

československé,

sedm

v srbské pravoslavné církvi,

další změnili povolání a do Československa se vrátilo jen šest
nových pravoslavných

kněží.

Ti

ještě

ke všemu museli

dodatečně

složit v Československu maturitu, neboť v Srbsku nebyl seminář
ukončen

bytě,

kde se na maturitní zkoušky na úrovni

gymnázií
po

touto zkouškou. Absolventi byli ubytováni v Gorazdově

připravovali

Dositejově

pod vedením

československých

čtyř učitelů. Třem

intervenci povoleno složit maturitu na

z nich bylo

bělehradském

gymnáziu, která byla posléze státem nostrifikována. Roku 1930 tak
prvních šest pravoslavných kněží mohlo nastoupit duchovní dráhu.

eparchie = diecéze
Dopis ze Srbských [1] Karlovců, in Za pravdou, III (1923), č. 6 (8. března 1923), str. 41.
V literatuře se objevují i jiné údaje, Šuvarský uvádí počet II studentů - in Šuvarský, Jaroslav:c.
d., str. 186
368
Marek, Pavel: c. d., str. 95, dle Suvarského 30 - Suvarský, Jaroslav: c. d., str. 186
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367

v

v

Se

zajištěním

duchovních

pro pravoslavnou církev,

rovněž

souviselo získání kongruy

ta nejprve nedostávala na platy

duchovenstva369 žádné příspěvky a až od ledna 1926 pobírali
kněží

pravoslavní

Během

zálohu na stálý plat. 370

příprav

kongruového zákona Gorazd jednal s některými politiky a snažil se,
aby byla pravoslavná církev

zařazena

mezi kongruové, poslanci

Československé strany lidové mu vyšli vstříc a ve prospěch věci se

angažovali. Aby
Gorazd množství

podpořil

úsilí o získání kongruy, nastudoval

dokumentů

z éry Rakousko-Uherska, s jejichž

pomocí prokázal kontinuitu pravoslavné církve a poukázal na
uplatňování

rakouských kongruových

Roku 1926 byl kongruový zákon
zařazena

mezi církve kongruové,

ve vládním

přijat

řečeno,

v jejím

případě.

a pravoslavná církev byla

výslovně

prováděcím nařízení Č.

v němž bylo

zákonů

byla pak jmenována roku

124 ze 17.

července

1928,

že pokud podléhá srbské jurisdikci, je

' h k ongruova.' 371
pravos1avna" Clrk ev v cesk'yc h zemlC
v

Pokud šlo o další výdaje, byly hrazeny jednak z církevní
daně,

dále z

darů,

státních dotací,

a to od domácích i

určených

pro

zahraničních příznivců,

různé potřeby,

a ze

o tyto dotace bylo

nutno vždy žádat ministerstvo školství a národní

osvěty, neboť

byly

dobrovolné. Až roku 1934 byl pravoslavné církvi přiznán pravidelný
státní příspěvek na výdaje spojené s jejím řízením. 372
Gorazdovo

vedení

převzalo

pravoslavnou

církev

organizovanou do České náboženské obce pravoslavné. V jejím čele
stál jednak biskup Gorazd jako duchovní správce a Isidor Bohdan
Zahradník jako její

předseda

společně

s prvním a druhým

místopředsedou, kterými byli v České Třebové zvoleni duchovní

Vác1av Ševčík a prezident nejvyššího správního soudu Gorazd F.
Vacek.

Administrativu

řídila

dvanáctičlenná

synodální rada,

roku 1925 měla pravos1avná církev v českých zemích 13 duchovních
Marek, Pavel: c. d., str. 94
371 Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 186 -187. Marek, Pavel: c. d., str. 94 - 95
372 Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 199. Marek, Pavel: c. d., str. 95
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v jejímž

čele

shromáždění

stál biskup Gorazd a která

měla

26. ledna 1926. Tato jediná obec

své ustavující

měla

po

českých

zemích své expozitury, v nichž působili duchovní správci, tento stav
trval do zřízení eparchie a přijetí její ústavy.
Druhé

shromáždění

valné

České

náboženské

obce

pravoslavné se konalo 4. července 1927 ve Štěpánově, u příležitosti
svěcení

základního kamene zdejšího chrámu (viz kapitola o stavební

činnosti).

Za předsedu obce byl zvolen Miroslav Prokop Haškovec,

univerzitní profesor romanistiky z Brna, na místa I. a II.

náměstka

duchovní A. V. Červín z Prahy a továrník Vladislav Čerych
z Josefova. 373 Na tomto shromáždění byl představen návrh církevní
Stěhuleho (Kopala-Stěhovského),

ústavy z pera dr. Ladislava

byla

určena komise ve složení Stěhule, Ševčík, Svojtka, Dokulil pro jeho

posouzení,

která

posléza

zadala

ústavu

znovu

vypracovat

odborníkovi z univerzity v Černovicích Kassianu Bogatyrcovi,
profesorovi
Sremských

kanonického
Karlovců,

práva,

dále

který na tamní

Dušanu

Jakšičovi

ze

univerzitě rovněž přednášel

kanonické právo, a Sergeji Trojickému, ruskému emigrantovi, jenž
žil v Království SHS a odborníku na kanonické právo. Ti
vypracovali do února ústavu, jež byla 3.

května

1928

předložena

státním orgánům ke schválene 74 Toho se jí dostalo 6. září 1929, 12.
března

1929 rovněž ústavu schválil srbský sabor pravoslavné církve.

Na základě nové ústavy zřídilo valné shromáždění České
náboženské obce pravoslavné 22. září 1929 v Olomouci eparchii375
Do jejího

čela

místopředsedu

byl ustanoven biskup Gorazd a za I. a II.

byli zvoleni prof. Prokop Miroslav Haškovec a V. A.

Ševčík, vedoucím orgánem byla eparchiální rada, která měla svůj

církevní odbor, osvětový odbor a hospodářský odbor. 376 Eparchiální
shromáždění

se scházelo každé dva roky. Dalším

důsledkem

Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 184, Grigorič, Vladimír: c. d., str. 163
Marek, Pavel: c. d., str. 91 - 92, Grigorič, Vladimír: c. d., str. 166 - 167
375 diecézi
376
Marek, Pavel: c. d., str. 92, Suvarsky, Jaroslav: c. d., str. 189
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374

v

,

ústavy

bylo odstoupení od centralizované organizace, kdy jedna obec
své expozitury, k systému zakládání,

či

přeměny

spíše

měla

expozitur ve

více samostatných církevních obcí v čele s duchovním správcem a
radou starších .. 377 Církevní list Za pravdou se roku
Věstník české

transformoval ve
byla

převedena

1930

pravoslavné eparchie a jeho redakce

do Prahy. V českých zemích se téhož roku dle

sčítání lidu hlásilo k pravoslaví 24 523 osob.

Pravoslavní

věřící

378

založili rovněž organizaci, která sdružovala

pravoslavnou mládež. První konference pravoslavné mládeže
proběhla

1. - 3.

července

1929 v Chudobíně u Litovle, kde se

rovněž sešla i pravoslavná inteligence

379

a kde proběhl 15. a 16.

prosince 1929 první sjezd Českého hnutí pravoslavné mládežeže. 38o
Další sjezd se konal 7. až 10.

července

1930 v Dolních Kounicích,

předsedou organizace byl tehdy zvolen duchovní Josef Žídek.
Třetí

proběhl

sjezd

července

na

něj

30.

června

- 2.

července

navázal sjezd pravoslavných

1931v

Přerově,

intelektuálů, kteří

381

3.

zde

založili "Ligu pravoslavné kultury", jejímž cílem bylo poznávat a
šířit

pravoslavnou kulturu a pomáhat

národů.

382

brněnské

při

sbližování slovanských

V jejím čele stanul brněnský romanista a později děkan
filozofické fakulty prof. Prokop Miroslav Haškovec

(zemřel v prosinci 1935) a duchovní Josef Žídek z Chudobína. Další
června

1932

1933 v Brně. Na setkáních obou

těchto

sjezdy Ligy pravoslavné kultury se konaly 22.
v Bílovicích a 9.

července

organizací probíhaly

přednášky

a

semináře,

kultury podporovala vydávání publikací,
zásluhou vyšel

český

překlad

Liga pravoslavné

např.

roku 1931 její

knihy prof. Stefana Cankova

377 Marek, Pavel: c. d., str. 98 - 100, Schválené církevní obce, in Věstník české pravoslavné
eparchie, I (1930), č. 3 (1. února 1930), s. 9
378 Marek, Pavel: c. d., str. 113
379 Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 191
380 Vissarionov, A. S.: Ideologie Českého Hnutí Pravoslavné Mládeže, in Věstník české
pravoslavné eparchie, I (1930), č. 4 (15. února 1930), s. 14 a 15
381 Konference Českého hnutí pravoslavné mládeže, in Věstník české pravoslavné eparchie, I
(1930), č. 15-16 (1. srpna 1930), str. 64 - 65
382 3. konference Českého hnutí pravoslavné mládeže v Přerově, in Věstník české pravoslavné
eparchie, II (1931), č. 13 (1. července 1931) str.49. Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 196. Marek,
Pavel: c. d., str. 113 - 114
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"Pravoslavné křesťanství východní".383 České hnutí pravoslavné
mládeže se roku 1936, po
shromáždění,

květnovém

zasedání eparchiá1ního

transformovalo v Besedu pravoslavné mládeže, jejíž
pobočka

se

měla utvořit

v každé církevní obci, aby
mladí lidé byli v úzkém spojení s církví. 384
stejnojmenná

přeneseno

V srpnu roku 1934 bylo

ústředí

pravoslavné

eparchie z pražských Vinohrad do moravských Řimic u Litovle,
odkud

měl

Moravě.

nacházely na

několikaměsíční

církevní

většině

biskup blíže do pravoslavných obcí ,které se ve

zpěv,

Gorazd

zajížděl

do jednotlivých obcí na

pobyty, v dané obci pak

školil duchovní a
března

listopadu 1934 do

přednášel, nacvičoval

navštěvoval

1935 žil biskup ve

rodiny

věřících.

Vilémově,

Od

března

od

do června 1935 ve Štěpánově, od listopadu 1935 do dubna 1936
v Brně atd. Tento
385
třicátá léta.

způsob

května

ll.

shromáždění,

výkonu funkce si Gorazd zachoval po celá

1936

proběhlo

v Olomouci

na kterém bylo jednak zhodnoceno prvních šest let

existence eparchie a byli zvoleni noví
shromážděnÍ.

eparchiální

Za

místopředsedy

funkcionáři

eparchiá1ního

shromáždění

eparchiálního

byli

zvoleni Josef Bílý a Josef Hrdlička.
Další zasedání eparchiálního
se neslo již v duchu probíhajících
scéně

a

účastníci přijali

shromáždění

převratných

později

událostí na politické

rezoluci odsuzující válku.

církve se v průběhu roku 1938 ve svých
jednoznačně

o dva roky

článcích

Představitelé

a projevech

stavěli

proti válce a podporovali republiku. Gorazd odsoudil

teorii o nerovnosti lidských ras i totalitní a diktátorské praktiky a
názory. 386 28. října 1938 Gorazd rozeslal všem pravoslavným
patriarchům, metropolitům, arcibiskupům

a

biskupům

jímž apeloval na světové veřejné mínění.
Šsuvarský, Jaroslav: c. d., str. 196
Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 207, Marek, Pavel: c. d., str. 113 - 114
385 Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 203, Marek, Pavel: c. d., str. 101
386 Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 211
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384

poselství,

Určitým

pokusem o to

snahy o sjednocení s církví
v Horních
bikupa

Počernicích

Gorazda,

čelit

nastávající

československou.

k jednání za

patriarchy

účasti

nepříznivé době

byly

října

1938 došlo

Milivoje

Crvčanina,

31.

československé

církve

Gustava

teologů

Františka

Kováře

a Aloise Spisara. Tito

představitelé společně

jednali o

způsobu

sjednocení obou církví.

Procházky a

K dalším schůzkám však již nedošlo. 387

387

Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 212, Marek, Pavel: c. d., str. 115
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Stavební činnost pravoslavné církve v Československu

Hovoříme-li

církve, máme
v pozdější

o stavební

především

době

československé

1

činnosti československé

na mysli stavbu

monastýrů. 388

chrámů

Zde

pravoslavné

pro bohoslužby a

nalezli

představitelé

pravoslavné církve obrovské pole působnosti,

neboť

na území Československé republiky se muselo začínat v této oblasti
v podstatě od nuly.
V českých zemích existovalo
pravoslavných

chrámů, patřících

před

rokem 1918

několik

ruské pravoslavné církvi: sv. Petra

a Pavla v Karlových Varech (postaven roku 1897), sv. Olgy ve
Františkových Lázních (1889), sv.

Vladimíra v Mariánských

Lázních (1902)389 a sv. Mikuláše v Praze. Kostely však patřily
cizímu subjektu a tento stav se

ještě

zkomplikoval po revoluci

v Rusku. 390
Pokud jde o chrám sv. Mikuláše na
v Praze,

patřil

Staroměstském náměstí

pravoslavné církvi v letech 1870 - 1916. Byla to

jedna z kapitol jeho pohnuté historie. Na jeho místě stál kostel již od
středověku

(první zmínka o farním kostelu sv. Mikuláše pochází

z roku 1273) a roku 1635
začali

připadl

kostel

benediktinům, kteří

u

něj

budovat klášter. Zvažovali i přestavbu kostela, ale místo toho

se rozhodli starý kostel zbourat a na jeho

místě vystavět

nový, tuto

stavbu provedl v letech 1732 - 1737 Kilián Ignác Diezenhofer. Za
vlády Josefa II. byl kostel i s přilehlým klášterem roku 1787 zrušen,
vnitřní zařízení

bylo rozprodáno a

majetkem magistrátu
sýpku a

později

města

Prahy,

chrám se stal roku 1791
město

zde nakrátko umístilo

archiv spisovny magistrátu. Roku 1865 byl kostel

Pravoslavný klášter
Marek, Pavel: Pravoslavní v Československu v letech 1918-1942. Příspěvek k dějinám
Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku., L. Marek, Brno, 2004, str. 102
390 tamtéž.
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síň

upraven na koncertní
účely.

a byl pak krátce využíván pro kulturní

Roku 1870 byl pronajat Slovanskému

dobročinnému

spolku

v Petrohradě pro konání pravoslavných slovanských bohoslužeb.
V pozdějších

pramenech

se jako

nájemce

vyskytuje

ruská

pravoslavná církev.39 1 I během doby, kdy chrám sv. Mikuláše
sloužil pravoslavným
především

věřícím,

podstoupil

několik

stavebních úprav:

byla roku 1898 zbourána stará klášterní budova

v sousedství chrámu a na jejím

místě

byl postaven obytný

dům

v neobarokním slohu. Chrám dále podstoupil rekonstrukci roku

1905, kdy stavební úpravy vedl architekt Rudolf Kříženecký/92 a
roku 1916, kdy byl opraven a interiér byl
soch,

obrazů

a

doplněn řadou

umělecko-řemeslných doplňků.

nových

V tomtéž roce byl

však chrám zabaven pravoslavné církvi (respektive byl jí vypovězen
nájem) a

přeměněn

1920 byl kostel

na katolický posádkový kostel.

přidělen nově

vznikající Církvi

Konečně

československé,

která zde byla v lednu 1920 vyhlášena. Spolu s odklonem větší
Církve

československé

od pravoslavné orientace,

de facto i o tento kostel, který užívali 45 let. Na

1921

přitom měli

roku

přišli

části

pravoslavní

přelomu

let 1920 a

pražští pravoslavní (t. j. Pravoslavná beseda)

snahu, aby jim byl kostel

uvolněn.

Proti postoupení chrámu

pravoslavným však protestoval Zemský památkový

úřad

v Praze,

který argumentoval tím, že by byl postavením ikonostasu

zničen

kostelní barokní vnitřek, který byl roku 1916 zrestaurován. Úřad
proto

doporučoval předat

Zderaze

pravoslavným raději kostel sv. Václava na

či

kostel sv. Karla Boromejského, jejichž longitudinální
založení se zdálo být vhodnější pro vestavění ikonostasu. 393
Pomineme-li

tři

výše

zmíněné

pravoslavné

kostely

v lázeňských městech západních Čech, které byly postaveny okolo
391 Archiv Národního muzea (dále ANM), fond Drobné fondy, karton DF č. 3, složka Česká
pravoslavná obec, koncept dopisu v. Schnabela, M. Duška a V. Fr. Holuba Stavebnímu úřadu
Královského hl. Města Prahy z 19. září 1905
392 ANM, fond Drobné fondy, karton DF č. 3, koncept proslovu předsedy České pravoslavné
obce, Jaroslava Prokopa, na její schůzi dne 3. září 1905
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přelomu

měly

19. a 20. století za peníze bohaté ruské klientely a
řadě

sloužit v první
československá

těmto

lázeňským

návštěvníkům,
polovině

pravoslavná církev v první

neměla

20. let 20.

století ani jeden kostel. Kostely v západních Čechách jí totiž
nepatřily,

byly majetkem ruské

(později

exilové) pravoslavné

církve. Pravoslavné církevní obce v českých a moravských

městech

proto musely absenci chrámů řešit propůjčováním prostor. Šlo často
o místnosti ve školách, sokolovnách, prostory v soukromých
domech

či

dělili

se o kostel pravoslavní

s jinou církví.

Např.

v Olomouci, kde sídlil biskup Gorazd, se bohoslužby odehrávaly
v kapli Jánošíkových kasáren. 394 Gorazd proto cítil jako jeden ze
svých

prvořadých úkolů

budování

chrámů

pro mladou církev.

Prvním novým pravoslavným kostelem, který byl postaven, byl
kostel v obci Chudobín u Litovle. Již položení základního kamene
byla pro, tehdy ještě, Církev
jako na
objektů,

pozdější

slavnosti zahájení

sjela se sem

chudobínský

československou

kostel

řada

prvním

či dokončení

významných
a

událost roku.

na

pravoslavným svatostánkem na území

Stejně

staveb sakrálních

hostů.

dlouhou
českých

Jelikož byl

dobu

jediným

zemí,

věnujme

slavnosti posvěcení základního kamene krátkou podkapitolu.

Stavba kostela v

Chudobíně

V obci Chudobín u Litovle
věřících

roku 1920 do církve

přestoupila

československé,

naprostá

většina

včetně

kaplana

a to

Josefa Žídka. Místní římskokatolický farář byl již starý, předal
kostel

věřícím

poslala pro
kteří

a odešel do penze. Arcibiskupská konzistoř místo

těch několik

do církve

málo katolických

československé

nevstoupili,

věřících (čtyři

kněze

něj

rodiny),

Koželuhu.

Obě

církve se tak dělily o jeden kostel. Českoslovenští věřící kostel
Národní archiv, fond Předsednictvo ministerské rady, karton PMR č. 498, dopis PMR
Presidiu rady hlavního města Prahy z 14. ledna 1921
394 Šuvarský, Jaroslav: Biskup Gorazd, Metropolitní rada pravoslavné církve v ČSSR, Praha
1979, s. 170, Marek, P.: c. d., str. 102
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katolíkům

k bohoslužbám

římskokatolické

kostel byl majetkem
chudobínští
napětí

občané

např. před

Faktem však bylo, že
byť

církve,

svépomocí. Sdílení kostela tak

Farář

v obci.

"propůjčovali".

jej postavili

mělo

za následek

Koželuha se ho zmírnit nesnažil, ba naopak -

každou mší kostel znovu vykrop oval a ve svých kázáních

štval proti nové církvi. Bylo proto rozhodnuto o

stavbě

nového

kostela. Jelikož chudobínští věřící i kaplan Žídek byli stoupenci
pravoslavného

směru, měl

být tento pravoslavný chrám zasvěcen sv.

Cyrilu a Metodějovi.
Dne 26.
osvěty

národní

května

1923 byla výnosem ministerstva školství a

schválena chudobínská náboženská obec, den na to

se konala slavnost na

počest posvěcení

základního kamene chrámu

biskupem Gorazdem a biskupem Dositejem. Obec byla vyzdobena
prapory a místní obyvatelé se
ukončení měli

projev. Na

závěr zazněla píseň

delegace

Srbů

"Hej, Slované" a

zúčastnilo

československá

mnoho vzácných

- za velvyslanectví SHS byli

zástupci v

čele

Milivojem

Crvčaninem.

srbských žen

bohoslužby, po jejímž

biskup Gorazd a posléze biskup Dositej krátký

srbská hymna. Slavnosti se
Přijely

zúčastnili

s vyslancem dr. Branko

"Kněgyně

Slavností se

Lazarevičem

zúčastnily

i

hostů.

přítomni

jeho

a duchovním

zástupkyně

Ljubice", které vedla Jelena

a

spolku

Jovanovičová.

Byl zde dále dr. Gerovský z Podkarpatské Rusi, katecheta ruského
gymnázia Adrian Petrov z Moravské
ruských

seminaristů,

zástupci

Z významných osobností
Josef

Holeček

Třebové

věřících

české vědy

s pěveckým sborem

z Benešova a z Tábora.

a kultury zde byli spisovatelé

a Bohumil Zahradník-Brodský, dále viceprezident

správního soudu dr. František Gorazd Vacek, prof. Miroslav Prokop
Haškovec z katedry romanistiky
farář

brněnské

univerzity,

českobratrský

dr. Písek z N ew Yorku, který v říjnu 1922 propůjčil Gorazdovi

chrám Mistra Jana Husa pro

uspořádání přednášky.

134

Místní Sokol

uspořádal

četné

pro

návštěvníky

představení

divadelní

hry

"Probuzenci".395
Po
Proslov

bohoslužbě

přednesli

Oba srbští

se konal pro vzácné hosty slavnostní

biskup Gorazd, biskup Dositej a dr.

řečníci

hovořili

potřebě

o

oběd.

Lazarevič.

kulturního sjednocení

Slovanstva, jemuž patří budoucnost. Biskup Dositej doslova řekl, že
je

třeba,

příbuznost

aby Slovany nepojila jen

víra: " ... jako jest jeden

Bůh

jazyková, ale i jedna

na nebi, bylo jedno Slovanstvo na

zemi. ,,396 Vyslanec dr. Lazarevič zdůraznil význam, který měla
pravoslavná církev v dějinách srbského národa.
projev dr. Píska. Ten,
naději,

stejně

před

jako

že Rusko v budoucnu znovu

ním dr.

začne

Stejně vyzněl

i

Lazarevič, vyjádřil

hrát vedoucí úlohu mezi

slovanskými národy. Připomenul vzájemnou pomoc Srbů a Čechů
během

v USA

světové

války.

"Připíjím

chrabrému, slovansky

uvědomělému bratrskému národu srbskému. ,,397 Spisovatel Bohumil

Zahradník-Brodský vystoupil jako poslední. V projevu
svou roli
dává

při utváření

příležitost,

nové církve:

"Mně

bylo jasno, že

zdůraznil

Bůh

nám

abychom se nábožensky osamostatnili, abychom

lidu dali církev, která by mu nebyla cizí, ale vlastní, ku které by on
přilnul

celým srdcem. A když byla národní

byl jsem to
národní

opět

česká

církev prohlášena,

já, který jsem propagoval myšlenku, aby se naše
připojila

církev

k národním

církvím

pravoslavného

východu. ,d98 Kriticky se dotkl oponentů - stoupenců Farského
směru

v Církvi

československé:

"Bohužel, mnozí se dali na jinou

cestu, nám cizímu neslovanskému západu. ,,399 Vyjádřil však
uspokojení, že na
orientace církve.

Moravě

Zdůvodnil

jsou ve

většině příznivci

to tím, že na

slovanštěji založen,,4oo

Za pravdou III (1923), č. 23, str. 147
tamtéž., str. 147
397 tamtéž., str. 149
398 tamtéž., str. 149
399 Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 149
400 tamtéž.
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Moravě

pravoslavné

je lid "mnohem

Na odpoledne

připravili

měly

vozy, které

symbolizovat

církevních

dějin.

"Temno",

"Legionáři"

příchodu

Nesly

např.

občané průvod

význačné

názvy "Cyril a

atd. V čele

tohoto zástupu na

diváků, proběhlo

místní

průvodu

staveniště,

s alegorickými

kapitoly z českých

Metoděj",

"Exulanti",

jel jezdec - husita. Po

kde se již tísnilo množství

slavnostní položení základního kamene. Pozdravné

telegramy do Chudobína zaslali např.

kancelář

prezidenta republiky,

předseda vlády Antonín Švehla, ministr vnitra Jan Malypetr,

prezidium ministerstva školství a národní
Jirásek,

děkan

osvěty,

spisovatel Alois

ruské právnické fakulty v Praze dr. Novgorodcev, ze

Srbska biskup Nikolaj z Ochridu, biskup Josif z Bitolje, profesor
bohosloví dr. Titov, hlavní odbor spolku srbského duchovenstva.
Rovněž

představitelé

jiných

telegraficky - synodní výbor
v Praze a farní

úřad

církve

či ukončení

budovány

scénář měly

Vedení církve,

především

církve evangelické

v Olomouci. Slavnosti se

slavnosti odhalení základního kamene
kostelů,

které byly

Důvodem

postupně

pravoslavnou církví v českých zemích.

sám biskup Gorazd, se snažilo o to, aby

stavba nového kostela byla zahájena poté, co byl
chrám.

shromáždění

401

stavby i v případě dalších

československou

pozdravili

českobratrské

českobratrské

zúčastnilo asi dvacet tisíc lidí.

Podobný

církví

dostavěn

poslední

byla snaha o to, aby se jednotlivé obce

příliš

nezadlužily.402 Ve dvacátých letech však vznikl již jen jeden
pravoslavný kostel: šlo chrám sv. Prokopa Sázavskéh0403 ve
Štěpánově nedaleko Olomouce, jehož stavba byla zahájena roku

1927.

Posvěcení

základního kamene se konalo 5.

července

1927,

den po druhém řádném všeobecném shromáždění České náboženské
obce pravoslavné. Toto velké shromáždění se konalo ve Štěpánově
právě

401
402
403

proto, aby církev ukázala, že podporuje stavbu nového

tamtéž.
tamtéž., str. 185
Marek, Pavel: c. d., str. 104
136

pravoslavného

chrámu. 404

V roce
řád

pravoslavnou církví stavební
večer přednesl

1927

pro stavbu

načež

chrámů.

přijat

července

4.

sokolovně přednášku

biskup Gorazd v místní

pravoslaví a slovanství,

rovněž

byl

štěpánovský

o

ochotnický soubor

vystoupil s divadelním představením Jan Žižka. Druhý den ráno se
konala liturgie za velké

účasti

pravoslavných

věřících

vzdálených obcí. Zastoupeny byly: Olomouc,

z okolních i

Přerov, Tovačov,

Brno, Kroměříž, Dolní Kounice, Bílá Lhota, Tábor, Praha a další. 405
Po mši následovalo

posvěcení

základního kamene budoucího

chrámu sv. Prokopa. Obec byla vyzdobena

čtyřmi

slavobránami

s nápisy: "Pravoslaví - záruka lepší budoucnosti", "Myslí k Bohu,
srdcem k slovanství",

"Slovanů

víra bez pohromy stojí" a "Jsme
Slovanů".

velkou rodinou pravoslavných
posvěcení

se konal velký alegorický

průvod,

Metoděje

v jehož

setkání sv. Prokopa s knížetem
voze byl mistr Jan Hus
Následoval jezdecký
nesoucích

alegorický

vůz

Oldřichem

připoután

průvod

černý

ke

kůlu

božích

sv.

prapor

vůz představoval

roku 1039 a na

třetím

a obložen hranicí

dřeva.

bojovníků

v čele s Janem

s rudým kalichem.

Čtvrtý

zobrazoval Jana Amose Komenského s biblí v ruce,

jak opouští vlast, na pátém voze, který měl
bylo

byl nesen

na Moravu roku 863, za ním jel svatý Václav na

bílém koni se svatováclavským praporem. Druhý

Žižkou,

čele

vůz znázorňoval příchod

prapor sv. Prokopa. První alegorický
Cyrila a

obřadu

Po liturgii a

předváděno

pálení knih, další

vůz

znázorňovat

dobu temna,

zase vezl Karla

Havlíčka

Borovského a buditele 19. století. Takto byly chronologicky
zobrazeny

stěžejní

alegorický

vůz

ortodoxním

křížem

momenty

českých

dějin,

průvod

uzavíral

na téma "Víra a slovanství" - pod velkým
stáli Rus, Srb a Bulhar a vítali mezi sebou

přicházejícího Čecha, který se opět vracel mezi pravoslavné

Slovany. Na
404
405

závěr

slavností vykonal ještě biskup Gorazd panychidu

v

Suvarský, Jaroslav: c. d., str. 184
tamtéž.
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u pomníku padlých. 406 Chrám byl slavnostně vysvěcen 1. července
1928. 407 Vysvětil ho biskup Gorazd spolu se srbským biskupem
v

Serafimem ze Stipu.

408

kostelů

Stavby

části

byly z velké

financovány sbírkami a

dary, dále se často vyskytovala praxe stavebních prací bez nároků na
honorář,
(např.

kdy

věřící řemeslníci

v Chudobíně). Když se

zdarma pracovali na
stavěl

stavbě

kostela

v Brně pravoslavný chrám sv.

Václava, projekt zdarma vypracoval asistent České vysoké školy
technické v Brně, ruský emigrant, architekt Petr Levický. Tuto práci
provedl jako dar československému národu za to, že ho
válečný

roku 1923, kdy jako ruský

invalida

vlídně přijal

překročil

o berlích

hranice Československé republiky.409
Třicátá

chrámů.

pravoslavných
přestavěny

přinesla

léta

(či

Hned roku 1930 byly postaveny

a upraveny) pro

Nejprve byla 5.

zrychlení frekvence otvírání nových

potřeby

pravoslavné církve dva kostely.

července vysvěcena

v Dolních Kounicích nedaleko

Brna kaple Nejsvětější Trojice. 41O V tento den (svátek sv. Cyrila a
Metoděje)

kterému při
dva

ji

přijel

obřadu

pěvecké

na Moravu

členové

biskup Gorazd,

asistovalo pět duchovních. Slavnosti se účastnily

sbory - z Dolních Kounic a z Brna. Kaple vznikla

úpravou prostoru v církevním
sami

vysvětit přímo

obce,

přičemž

domě

a o její

přestavbu

se zasloužili

iniciátorem byl místní duchovní Josef

Neruda se svou rodinou. Josef Neruda dokonce sám na stavbě
pracova1. 411 Ikony maloval ing. Karpuškin a duchovní Navrátil.
Kostru ikonostasu zhotovili
Dolních Kounic v ten den
z Brna a

Třebíče,

rovněž
přijely

zdarma místní

věřící.

Do

delegace pravoslavných obcí

pozdravné telegramy pak obci zaslali mimo jiné i

biskup Dositej, bitoljský biskup Josip, starosta Brna Karel Tomeš

či

tamtéž., str. 185
Pravos1avná církev svým příslušníkům, Sbor starších pravos1avné církve, Praha 1936, str. 26
408 Šuvarský, Jaroslav: c. d., str. 190
409 Věstník české pravos1avné eparchie, II. roč. (1931), č. 12 (15. 6.1931), str. 47
410 Marek, Pavel: c. d., str. lO4
411 Věstník české pravos1avné eparchie, I. roč. (1930), č. 13 (1. 7. 1930), str. 56
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406
407

dr. Karel
Věstníku

Kramář prostřednictvím

české

pravoslavné

" ... nanejvýš krásné a

důstojné

svého

kancléře

eparchie

L. Grunda. Dle
obřady

byly

svěcení

a získaly pravoslavné církvi i naší

obci úctu i u příslušníků jiných vyznání. ,,412
Druhým svatostánkem, který byl v tomto roce
byla kaple

Vzkříšení Páně,

u Mladé Boleslavi. Byla

zprovozněn,

postavená na obecním hřbitově v Krpech

vysvěcena

biskupem Gorazdem, který do

Krp přijel v doprovodu duchovních A. V .Červína a Vladimíra

Gruzína, 15. srpna, na svátek Zesnutí

Přesvaté

Bohorodice. Celou

stavbu kaple financovala rodina pravoslavného duchovního otce
Damaskina Polívky, pod kaplí byla zbudována jejich rodinná hrobka
a rodina dala svatostánek k dispozici pravoslavné církvi. Kaple byla
postavena v řeckém slohu s kapacitou

přibližně

50

věřících

a ikony

pro ni namalovala akademická malířka, paní Olga Ďačenková. Před
vysvěcením měl

"Sám

obřad

načež

následovala liturgie.

přítomným

a dodnes se o tom

biskup Gorazd projev,

velice se líbil všem

v Krpech rozmlouvá.,,413 Celá slavnost zaujala všechny obyvatele
Krp,

ač

byli

rozličných

vyznání

(většinou římští

iniciativy pak místní obyvatelé vypalovali
Gorazda salvy: " ... byli jsme překvapeni ... ,

katolíci). Z vlastní

při příjezdu

neboť

biskupa

v naší církvi není

to zvykem. ,,414
V dalších letech se povedlo udržet tempo budování
jednom chrámu

ročně.

Václava v Brně.
července

chrámů

na

V pořadí pátým kostelem se stal chrám sv.

Svěcení

1930, den po

jeho základního kamene
vysvěcení

v Dolních Kounicích. Biskup Gorazd
odpoledne a prohlédl si

společně

6.

Nejsvětější

Trojice

do Brna již 5.

července

kaple

přijel

proběhlo

s prof. dr. Soldátem,

předsedou

Sboru starších, staveniště. Druhý den ráno sloužil archijerejskou415
liturgii za asistence V. A. Ševčíka, P. F. Kauera, J. Leixnera a V.
412

413
414
415

Věstník české pravoslavné eparchie, 1. roč. (1930), č. 14 (15.7. 1930), str. 60
Věstník české pravoslavné eparchie, 1. roč. (1930), č. 18 (15. 9. 1930), str. 79

tamtéž.
biskupskou
l39

Gruzína. Mše byla sloužena v improvisované kapli v budově
Německého dívčího

průvod věřících,

liturgii vydal
korouhve, na

reálného gymnasia. Z této budovy se po svaté

staveniště,

v jehož

čele

které bylo vyzdobeno prapory a
poděkoval

Slavnost zahájil proslovem biskup Gorazd,
kteří

se o zahájení stavby zasloužili a mimo jiné

výroční

přičemž

den památku Jana Husa,

kříž

byl nesen

a

květinami.

v něm všem,

připomněl

v tento

prohlásil, že pro

pravoslaví není rozporu mezi tradicí sv. Václava a Jana Husa.
hovořil předseda brněnského

Jako druhý

dr. Soldát, který za
organizací, jako byli

brněnskou
např.:

obec

Sboru starších prof.

přivítal

různých

zástupce

ruští studenti, srbští studenti, bulharský

akademický spolek, zástupci starokatolické církve v Brně, zástupci
pravoslavných obcí z jiných
organizací se

měst

postupně vystřídali

krátké projevy. Poté bylo

za

atd. Zástupci
řečnickým

přikročeno

v průvodu
zpěvem

zpět

pultem a pronesli

k vlastnímu
načež

základního kamene pravoslavného chrámu,

většiny těchto

se

obřadu svěcení
věřící

do provizorní kaple, kde byla slavnost

odebrali

ukončena

hymny.416

Jak bylo již

řečeno

výše, architekt Petr Levický vypracoval

projekt kostela zdarma jako dar
obci a celému
Vladimír

českému

Stavíček

brněnské

pravoslavné náboženské

národu, stavbu pak

uskutečnil

z Brna a chrámovou výzdobu

stavitel

vytvořila

Olga

Ďačenková. Chrámová loď měla 126 čtverečních metrů a tyčila se

do výšky II

metrů, věž

pak dosahovala výšky 22

metrů.

Chrámový

prostor

měl

pojmout asi 380 lidí, chór, zbudovaný ve výšce 2,5

metru,

měl

poskytovat dostatek místa 35

přiléhaly

dále

místnost
duchovního s křtitelnicí a šatna. 417
Brněnským

mohl být 25.
416
417

sakristie,

pro

zpěvákům.

K chrámu

kostelníka,

kancelář

se povedlo postavit kostel za necelý rok, a proto

května

1931, na svatodušní

pondělí, vysvěcen.

Věstník české pravos1avné eparchie, I. roč. (1930), č. 14 (15. 7. 1930), str. 57 - 59
Věstník české pravos1avné eparchie, I. roč. (1930), č. 13 (1. 7. 1930), str. 56
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Již

v neděli 24.

května večer

v něm byla sloužena tzv.

pobožnost. Druhý den ráno se na Husově
kráčel

s prapory a korouhvemi

"všenoční"

třídě seřadil průvod,
Kráčeli

k chrámu.

který

v něm

tři

pravoslavní biskupové: Josef, episkop z Bitolje v Jugoslávii, delegát
- exarcha srbské pravoslavné církve pro Podkarpatskou Rus a
Slovensko, Sergej, episkop ruské pravoslavné církve v Praze a
český

Gorazd, episkop

Před

a moravskoslezský.

duchovních. V půl deváté došel průvod k chrámu,
československá,

vlajky:
Před

dr.

před

kterým vlály

jugoslávská rumunská, ruská a bulharská.
předseda brněnské

chrámem promluvil

Zdeněk

nimi šlo 25

přítomné

Soldát, který

církevní obce, prof.

uvítal. Následovaly projevy

vladyky Gorazda, vladyky Josefa, vladyky Sergeje, starosty Brna
Karla Tomeše a dalších významných
československé,

ruských

kozáků.

starokatolické i

hostů, včetně představitelů

českobratrské

Biskup Gorazd pak

církve

předal klíče

či

zástupce

od chrámu, které

dostal od prof. dr. Soldáta, novému duchovnímu správci chrámu,
otci Petru Kauerovi.
a

Dveře

proběhl obřad svěcení, načež

kterou sloužili

tři

otevřeny, věřící

chrámu byly

následovala archijerejská liturgie,
Při

biskupové.

chrámový sbor. Po jejich

obřadech

ukončení

v restauraci v Lužánkách, kterého se

společný

následoval

zúčastnilo přes

a pro duchovenstvo byla ještě

uspořádána

brněnský

zpíval

němž opět zazněla řada projevů. Většina účastníků
večera

ho zaplnili

oběd

600 osob a na

tam setrvala do

zvláštní

společná

konference v klubovně lužánecké restaurace. 418 Druhý den pak
ředseda

sboru starších

společně

s dalšími

členy

doprovodili hosty na

vlak.
Podle plánu
stavět

jeden kostel

vysvěcen

(v

československé

byl v tomtéž roce, kdy byl

dostavěn

a

chrám v Brně, posvěcen zákadní kámen dalšího

pořadí

rozhodli

ročně,

pravoslavné církve, kterým bylo

šestého) chrámu na území

členové

pravoslavné obce ve
141

českých

zemÍ. Tentokrát se

Vilémově

u Litovle, že zde

postaví

pravoslavný kostel,

který

zasvětí

Přesvaté

Zesnutí

Bohorodice. Bohoslužby se zde odehrávaly od roku 1927 v místní
sokolovně,

jelikož tehdy bylo zakázáno používat pro církevní

účely

místnost ve škole. Impulsem k úvahám o

stavbě

podobně

aktivního a schopného

jako na jiných místech,

duchovního, ve
na jaře 1931

Vilémově

příchod

chrámu byl zde,

se jednalo o V ác1ava Zadražilu, který tam

začal působit.

Tehdy se zrodil plán na stavbu chrámu.

Poté, co ho schválila Eparchiální rada v Praze a co obecní
v Litovli vydal pro stavbu chrámu stavební,

začalo

úřad

Vilémově

se ve

v září 1931 s kopáním základů. 419
Slavnostní den
20.

září,

svěcení

základního kamene byl naplánován na

tehdy se do Vilémova dostavili zástupci pravoslavných

církevních obcí z okolí:

olomouckou delegaci vedl správce

protopresbyterátu otec Josef Rezek, delegaci ze Štěpánova předseda
místní obce Štaf a otec Jaroslav Deutsch, na místo srazu ve
Vilémově

pak po 8.

hodině

dorazili i zástupci z Chudobína, vedení

otcem Josefem Žídkem a pravoslavní z Řimic a Čelechovic v čele se
svými předsedy Šromem a Zezulou. Průvod se pak vydal za zpěvu
církevních písní ke staveništi. 42o
To bylo
vedle ležícího

bohatě

vyzdobeno státními vlajkami a

dřevěného kříže

kamenem. V 9 hodin

začala

byl

liturgie pak
předsedy

posvětil

a

stolek se základním

liturgie, kterou sloužil otec Josef Rezek

z Olomouce za asistence dalších
úctu pravoslavných

připraven

květinami

křesťanů

kněží. Při

kázání Rezek vyzdvihl

k Přesvaté Bohorodici. Po

skončení

základní kámen. Následoval uvítací proslov

církevní obce ve

Vilémově,

rolníka Adolfa

eparchiální radu promluvil otec Josef Rezek a po

něm

projevy vedoucích delegací jednotlivých obcí. Na

Kováře,

za

následovaly

závěr přítomné

oslovil vilémovský duchovní Václav Zadražila, který mimo jiné
přečetl

418
419

dopis

od

nemocného

biskupa

Gorazda

a

Věstník české pravos1avné eparchie, II. roč. (1931), č. 12 (15. 6.1931), str. 45 - 47
Věstník české pravos1avné eparchie, II. roč. (1931), č. 22 (I5. ll. 1931), str. 85
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přípisy

pravoslavných obcí, které nevyslaly do Vilémova své delegáty.
Přítomní

zaslali pozdravné telegramy prezidentu republiky T. G.

Masarykovi a nemocnému biskupu Gorazdovi. Slavnost posvěcení
byla

ukončena

státní hymnou. Odpoledne následovala lidová

slavnost v místní Sokolovně. 421
Kostel projektoval a na jeho stavbu dohlížel stavitel Eduard
finanční prostředky

Brosinger ze Senice na Hané a
čistě

pocházeli
dokončena

na toto dílo

ze sbírek. Stavba kostela byla za necelý rok

a chrám mohl být v neděli 14. srpna 1932

Návštěvníci

vysvěcen.

průvod

se sešli v 8:30 a v 9 hodin jejich

dorazil

k chrámu. Vedl ho biskup Gorazd. Na schodišti chrámu se
shromáždilo duchovenstvo a slova se ujal

předseda

místní

náboženské obce Adolf Kovář, který uvítal všechny vzácné hosty,
mezi nimiž byl okresní hejtmanv Litovli Geisler, zástupci
pravoslavných náboženských obcí z okolí, samosprávných
spolků

i

např.

úřadů,

olomoucké vojenské posádky. Potom následovala

řada projevů.

Stavitel Brosinger

církevní obce

Kovářovi,

předal klíče

z jehož rukou je

od chrámu

převzal

předsedovi

biskup Gorazd a

dal je duchovnímu Václavu Zadražilovi. Biskup Gorazd pak ve
svém projevu

připomněl

pravoslavných

křesťanů

odkaz sv. Cyrila a

úctu

k Přesvaté Bohorodici a upozornil na

loajalitu pravoslavné církve
chrám byl

Metoděje,

otevřen, proběhl

vůči

státu. Nato

v něm

zazněla

státní hymna a

obřad svěcení (průvod

ostatky a požehnání biskupa Gorazda na

se svatými

čtyři světové

strany). Sbor

různým

významným

zpíval "Hospodi pomiluj" a "mnoholetí"

osobnostem včetně prezidenta. Biskup Gorazd pak odsloužil liturgii.
V sále místní sokolovny byl pro
kterém

návštěvníky připraven oběd, při

rovněž zazněla řada projevů,

dopisy od

některých

byly

přečteny

pozdravné

významných politických a kulturních

420

tamtéž.

421

Věstník české pravos1avné eparchie, II. roč. (1931), č. 22 (15. 11. 1931), str. 86
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činitelů

(např.

ministra školství a národní

osvěty

Ivana Déréra), odpoledne

se ještě konala slavnostní bohoslužba. 422
V tomtéž roce, 28.

září,

byla

vysvěcena

i kaple sv. Jiljí

v Josefově. Financoval ji místní továrník Vladislav Čerych, který
byl i

předsedou hospodářského

odboru eparchiální rady v Praze.

věnovalo město

Josefov, do kaple se vešlo asi 120

Pozemek pro ni

osob, projektovali ji architekti z Jaroměře

Kubeček

a Steklík. Do

kaple byly uloženy ostatky sv. Teodora, dar srbského patriarchy
Varnavy.

I

tentokrát

svěcení

bylo

nového

pravoslavného

svatostánku významnou událostí pro celou církev. Do Josefova
přijel kapli vysvětit biskup Gorazd za asistence Josefa Žídka

z Chudobína a dalších duchovních. Uvítací prrojev

měl

tentokrát

PhDr. Prokop Miroslav Haškovec, romanista z Filosofické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně, pozdrav
československé

vysvěcení

slavnostní

farář

církve,

Hančil

zahrálo kvarteto lesních
oběd

a odpoledne

i zástupce

z Jaroměře.

rohů

ještě

přednesl

Po

obřadu

státní hymnu. Následoval

na místním ruském

hřbitově

panychida za pohřbené ruské a srbské zajatce z 1. světové války.423
Měsíc

předtím

byla

v Jindřichovicích u Karlových
sletem tam byl

uspořádán

vysvěcena

Varů.

zájezd

kaple

táboře.

mausoleum

V souvislosti s všesokolským

Jihoslovanů.

ostatky 7 000 jugoslávských a 200 ruských
v místním zajateckém

a

Obřadu

Mausoleum ukrývalo

vojáků, kteří

vysvěcení

se

zahynuli
zúčastnili

zástupci vlád a armád Československa a Jugoslávie. Kapli vysvětil
biskup Dositej, jako delegát srbské církve, spolu s biskupem
Gorazdem za eparchii moravsko-slezskou, biskupem Damaskinem
z mukačevsko-prešovské

eparchie

a

biskupem

Sergijem

zastupujícím ruskou emigraci. Nutno dodat, že biskup Dositej se
objevil v Československu po 8 letech. 424

Věstník české pravos1avné eparchie, III. ročník (1932), č. 8 (1. lO. 1932), str. 35 - 36
Věstník české pravos1avné eparchie, III. ročník (1932), č. 9 (1. ll. 1932), str. 41 - 42
424 Věstník české pravos1avné eparchie, III. ročník (1932), č. 7 (1. 9. 1932), str. 32
422

423
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Roku 1933 vyrostl jeden pravos1avný chrám v
Třebíče.

nedaleko

Opatovská pravos1avná náboženská obec byla

Třebíčské

filiálkou obce

Opatově

a měla 160

členů

z 1200 obyvatel. Od roku

1921 se bohoslužby odehrávaly ve škole, avšak z důvodu
s příslušníky

československé,

církve
účelům

k liturgickým

třídu,

školní

a

kteří

rovněž

také

střetů

používali

z důvodu hygienicky

nevyhovující místnosti se v třicátých letech konaly několikrát venku
pod širým nebem. To byl jakýsi poslední impuls k rozhodnutí
postavit pro pravoslavné

věřící

obyvatelstva Opatovic byli chudí rolníci a
snažila o to, aby stavba vyšla co

domkáři,

nejlevněji.

proto se obec

Pozemek se povedlo
těžit

odkoupit za výhodnou cenu, kámen i písek se daly
dřevo

slíbilo obecní zastupitelstvo dodat zdarma a

rozhodli pracovat za 75 % obvyklé mzdy.
byl 60 000,Kč

formě

z divadelního

řemeslníci

se

stavby kostela

věnovala

představení

v obci,

1 000,-

- 200,-

Kč.

se však povedlo prosadit v zastupitelstvu zamítnutí daru
dřeva.

Stejně

stavbě

vystoupil proti
stavbu

Rozpočet

i jiné obce - olomoucká

výtěžek

a táborská

Lidovcům

ve

Kč. Přispěly

Většina

vlastní svatostánek.

finančně či

římsko-katolický

tak

farář

v Opatově

pravoslavného cheámu s tím, že ten, kdo na

darem přispěje nebo se zúčastní

svěcení

bude mít

smrtelný hřích.
Členové opatovické

vybudovat, lod'

obce se zadlužili, aby chrám mohli

měla rozměry
mělo

7 x 11 m, podlaha i klenba byly

dřevěné,

do kostela se

předseda

církevního odboru otec

vejít asi 50 lidí. Ikonostas daroval
Kráčmar

z Prahy, ikony namaloval

ing. Podsedník z Třebíče.
15.

července

1933

večer přijela

do Opatova delegace z Tábora

a ve 20:00 byla sloužena večerní bohoslužba. Druhý den ráno místní
věřící přivítali

s brněnskými
Gorazd

biskupa Gorazda a delegace z Třebíče a Brna, spolu

přijel

společně

z Prahy a v jeho

i

pěvecký

sbor. Slavnostní

průvod

vedl biskup

s duchovními Kauerem z Brna a Axmanem

čele

byly neseny korouhve s obrazy Bohorodice a
145

rovnež korouhev s obrazem Mistra Jana Husa, kterou si s sebou
přivezli

zástupci táborské obce. V průvodu

českobratrské

a

československé

katolíci, mezi nimi i ti,
hříchem

z půd svých

předseda

domů. Před dveřmi
něm

zpíval

i zástupci

někteří

místní

před těžkým

chrámu promluvil nejprve

biskup Gorazd, a pak zástupci

např. českobratrské

i

vysvětil, při obřadu

oběd.

církve, a dokonce i

se zprvu dívali ze strachu

obce Jan Syrový, po

spolků

obcí,

kteří

kráčeli

Uvnitř

církve.

brněnský

Gorazd chrám

sbor. Následoval

společný

425

Praha musela dlouho

čekat

na pravoslavný chrám. Chrám sv.

Mikuláše byl předán Církvi československé. Pravoslavní Češi mohli
chodit na mše do chrámu Zesnutí
Ten však
hřbitovní

patřil

přesvaté

Bohorodice na Olšanech.

ruské exilové církvi. Byl postaven roku 1924 jako

kaple pro Jednotu pro pohřbívání ruských občanů, ochranu

a udržování jejich hrobů v Československu. Na financování stavby
se podílela řada institucí a osobností (Karel

Kramář

s chotí, Antonín

Švehla, srbská vláda prostřednictvím Milivoje Crvčanina, inspektora
hrobů

vojenských

- chrám

zesnulých srbských

měl rovněž

vojáků, pohřbených

v Praze - mnoho financí

vynesla sbírka mezi ruskou emigrací). Toto
provizorní. Po dlouhém úsilí se

sloužit jako památník

řešení

podařilo

pro

proto bylo pouze
československou

pravoslavnou církev získat bývalý chrám Karla Boromejského
v pražské

Resslově

ulici, na restaurování byla získána státní

subvence 100 000 Kč. 426 Původně bylo vysvěcení plánováno 14.
října

1934, ale z důvodu atentátu na jugoslávského krále Alexandra

I. a francouzského ministra
října

28.

Barthoua, který byl spáchán 9.

1934, byla celá slavnost vysvěcení odložena.
září

Uskutečnila

se až

1935. Sv. synod srbské církve vyslal na tuto akci

záhřebského

metropolitu

populárního, který
425

zahraničí

přijel

Dositeje,

do Prahy 27.

v Československu
září.

a

společně

s episkopem

Věstník české pravos1avné eparchie, IV. roč. (1933), č. 8 (1. 10. 1933), str. 34 - 35
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velmi

všenoční

ruské exilové církve Sergijem sloužil
den v 9 hodin ráno

začal

průvod

slavnostní

pobožnost. Druhý

z ulice Na zderaze

k chrámu. Účastnili se ho episkopové Dositej, Sergij, Gorazd a
československých úřadů,

Damaskin, dále zástupci

velvyslanectví

Rumunska, Bulharska, Jugoslávie a Řecka, zástupci ministerstva
zahraničí

a dalších ministerstev. Jednotlivé náboženské obce

v Čechách a na Moravě vyslaly své delegáty, z Olomouce přijelo
dokonce 110 lidí, z Přerova zase
byli i

věřící

přijel

z Podkarpatské Rusi,
Přímo

episkopem Damaskinem.

celý

pěvecký

kteří

sbor.

při cestovali

z Prahy a okolí

přišlo

Přítomni

se svým
více než 1

000 věřících, takže chrám i prostor před ním byly zcela zaplněny. Po
vysvěcení

promluvili Gorazd a Dositej,

V hotelu Beránek

následně proběhl

zazněla řada projevů,

nečež

následovala liturgie.

slavnostní

oběd,

na kterém

mimo jiné i Bohumila Zahradníka-Brodského.

Pozdravy byly zaslány T. G. Masarykovi i patriarchovi Vamavovi,
řada spolků

poslala.

a

jednotlivců

Večer uspořádal

Dositejovu

počest

své pozdravné telegramy

jugoslávský velvyslanec Grisogono na

slavnostní

večeři

a druhý den se úlohy hostitele

ujal Bohumil Zahradník-Brodský s chotí.
Ve třicátých

shromáždění

427

letech vznikly ještě

chrámy v Řimicích

(vysvěcen 21. května 1934),428 Hradci Králové (byl tam převezen
dřevěný

kostelík ze Slovenska), nový chrám v

chrám sv. Václava ve

Střemeníčku

Chudobíně

(1936),

(1937) chrám sv. Gorazda

v Olomouci (1939) a chrám sv. Václava a Ludmily v Třebíči

(1940).429 Poslední čtyři jmenované vystavěl architekt Vsovolod
Andrej Kolomacký. Tento
samouk byl pro
výstavby jejích

původně

československou

svatostánků

pravoslavný

kněz

a stavitel

pravoslavnou církev z hlediska

jak na Podkarpatské Rusi, tak

v Čechách a na Moravě velikým přínosem. Narodil se 8. února 1896
Národní archiv, fond MŠANO, karton 3911, zpráva biskupa Gorazda o stavu kostelů a
stavební činnosti z r.1933
427 Věstník české pravos1avné eparchie, VI. roč (1935), č. 9 (27. 10. 1935), str. 41 - 42
428 Věstník české pravos1avné eparchie V. roč. (1934), č. 6 (1. 6. 1934), str. 27
426
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v obci Saražinky u Kyjeva. Po absolvování
učiliště

pětiletého

duchovního

studoval v letech 1911 - 1914 v Kyjevském duchovním

semináři,

ale když vypukla první

světová

válka rozhodl se nastoupit

do armády jako dobrovolník. Nejprve byl sice pro silnou zrakovou
nedostatečnost
učiliště,

odmítnut, ale

přihlásil

se na Kyjevské vojenské

kde studoval od 1. září do 31. prosince 1915 a 1. ledna 1916

nastoupil do 127. pěšího pluku československých legií. 430 Válkou
s několika

prošel

zraněními,

ale

s řadou

také

válečných

vyznamenání. Nenastoupil však s československými legiemi cestu
do Československa, ale vstoupil do bělogvardějské armády, do
jednotek

generála

bělogvardějci

Děnikina.

opustil Rusko a

Roku
přes

1920

spolu

s ostatními

Krym se dostal do tureckého

Gallipoli. Tam mu pomohly doklady československých legií s nimiž
odjel du Rumunska, odkud přešel na Podkarpatskou Rus, kde dostal
jako

bývalý

v Košicích
pěšího

legionář

důstojnický

československé

občanstvÍ.

kurs a roku 1922 se stal

Absolvoval

důstojníkem

119.

pluku v Mukačevě. Roku 1923 se zde oženil, když se mu

podařilo

prostřednictvím

červeného

mezinárodního

kříže

Sovětského

snoubenku Jelizavetu Vlasenkovou ze

dostat

svazu do

Československa. V tomtéž roce došlo u něj k rozhodnutí zanechat
důstojnické

svému

kariéry a stát se pravoslavným

původnímu

úmyslu, který

změnila

knězem,

první

vrátil se tak ke

světová

válka, roku

1924 byl vysvěcen na kněze. 431 Ve své první farnosti (obec
Russkoje) se V sevolod Kolomacký setkal s problémy

ohledně

chrámu, o který byly spory s uniaty. Rozhodl se proto vyzvat
aby

společně vystavěli

v obci chrám, ktarý byl roku 1926 dokončen.

Sám navrhl projekt, sestavil
na níž i

manuálně

rozpočet,

sehnal materiál a

pracoval. V roce 1927 mu

dcerka a Kolomacký

věřící,

zůstal

zemřely

řídil

stavbu,

žena i malá

sám s tříletým synem (roku 1929 se

Marek, Pavel: c. d., str. 104-lO5
Drda, Antonij: Archimandrita Andrej (Ko1omacký), in Hlas pravoslaví, LX (2005), Č .. 2
(únor), s. 6, s. 6
431 tamtéž., str. 7
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Kolomacký podruhé Vajnmerovou a
věřící

měl

s ní syna a dceru). Jelikož se v okolních obcích

doslechly, že pravoslavný

kostel,

měli

oženil s Magdalenou

nekanonicky -

kněz

z obce Russkoje umí postavit

o služby Kolomackého zájem. V letech 1926 - 1932
řada kostelů.

pak s jeho pomocí roste na Podkarpatské Rusi
stavební

činnost

na Podkarpatské Rusi vrcholí roku 1932 stavbou
přesvaté

katedrálního chrámu Zesnutí
Roku

1933

Jeho

si

biskup

Gorazd

Bohorodice v Užhorodě.

vyžádal

služeb

Vsevoloda

Kolomackého v české a moravskoslezské eparchii, kam ho uvolnil
biskup Serafim z Užhorodu. Kolomackij

působil

především

výše

na

Moravě,

něm zůstaly

kde po

jako stavitel

zmíněné

chrámy

v Řimicích, Chudobíně, Střemeníčku Olomouci, Třebíči a nová
stavba chrámu v Chudobíně, podílel se
výzdobě

v Dolních Kounicích a na
Štěpánově.

1

chrámů

na stavbách

chrámů

ve

Vilémově

a

Kolomatský dojíždí ve třicátých letech stále na

Podkarpatskou Rus, kde pracoval na dalších stavbách
celkem se v letech 1926 -

chrámů,

1938 Vsevolod Kolomacký na

Podkarpatské Rusi podílel na osmnácti stavbách sakrálních
objektů.

432

Po atentátu na
Gorazd poslal
smrti

služebně

říšského

protektora Heydricha ho biskup

na Moravu,

či koncentračnímu

čímž

možná Kolomacký unikl

táboru, ale byl poslán spolu s ostatními

pravoslavnými duchovními na nucené práce do
posléze jako jediný z duchovních
církve poslán

domů,

nepoužitelnosti pro

říše.

československé

Byl odtud
pravoslavné

z důvodu velice špatného zraku a své

těžkou

fyzickou práci. V Praze po návratu

pracoval až do konce války jako animátor kresleného filmu.

433

válce byl novým vedením pravoslavné církve vybídnut, aby

Po

buď

odešel z druhého manželství, jelikož pravoslavný kněz se smí oženit
pouze jednou, a stal se mnichem,
432
433

či

zanechal

Drda, Antonij: c. d., in Hlas pravos1aví, LX (2005), Č. 3 (březen), s. II
Drda, Antonij: c. d., in Hlas pravos1aví, LX (2005), Č. 4 (duben), s. 10
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kněžské

dráhy.

Kolomacký se rozhodl pro další duchovní dráhu a jako mnich
jméno Andrej.434 V letech 1947 pravoslavném

semináři

přijal

1952 působil v prešovském

a dál vedl stavby

východním Slovensku. Roku 1952 byl

chrámů

přeložen

na

Moravě

a

z nepříliš jasných

důvodů jako řadový duchovní do České Lípy a po pěti letech
definitivně

občas vyjížděl

zakotvil v Rumburku. Odtud

opravovat

pravoslavné chrámy po celém Československu až do pozdního stáří.
435
Zemřel 13. února 1980.
Stavby sakrálních budov představovaly nejnákladnější

činnost

pravoslavné církve v Československu. Biskup Gorazd však stavby
chrámů

církev

považoval za prioritu a snažil se
příliš

zároveň

nazadlužila a dokázala tuto

dbát na to, aby se

činnost

hradit.

Oněch

patnáct chrámů postavených v letech 1926 - 1940 na území Čech a
Moravy
církve

představuje

velký

úspěch

racionálně hospodařit

a dokládá schopnost této malé

a plnit tak

předsevzetí stavět ročně

jeden svatostánek.

434
435

tamtéž., str. 11
Drda, Antonij: c. d., Hlas pravoslaví LX (2005), Č. 5 (květen), str. 13
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Závěr

Pravoslavná církev se v
dvou na

sobě

českých

zemích konstituovala ze

nezávislých proudů. Prvním z nich byl okruh

pražských pravoslavných věřících a sympatizantů,

kteří navštěvovali

bohoslužby v chrámu sv. Mikuláše, byli podporováni některými
petrohradskými spolky a roku 1903

utvořili

spolek Pravoslavná

beseda. Mezi její členy se řadili jednak cizinci převážně
z balkánských zemí a jednak Češi, kteří doma či v cizině
konvertovali k pravoslaví, početně byla Pravoslavná beseda posílena
příchodem administrativně
Náplň činnosti

spolku byla kulturní a osvětová, jeho

pořádali přednášky

témata z oblasti

školy,

členové

nejen o církevní problematice, ale rovněž volili i

dějin umění,

Ambice členů do I.
večerní

spadali pod farnost u sv. Sávy ve Vídni.

světové

přestavby

historie a slovanské jazykovědy.

války končily u

vytvoření

pravoslavné

kostela, účasti na Husových oslavách či

snahy o to, aby byl Jan Hus

svatořečen

ruskou pravoslavnou církví.

Situace se změnila po vzniku samostatného státu, kdy se do
čela

dostávají archimandrita Sawatij a ambiciózní advokát

JUDr. Miloš Červinka. Ti teprve začali podnikat kroky k utvoření
samostatné autokefální československé pravos1avné církve.
svých snahách o dosažení tohoto cíle se však dopustili
činů,

Při

některých

které později zkomplikovaly vývoj pravoslaví

v Československu. Po vytvoření České náboženské obce
pravoslavné se Červinka a Sawatij roku 1923 odhodlali
k unáhlenému kroku, kdy vstoupili v jednání s cařihradským
patriarchátem, dosáhli u něj Sawatijova arcibiskupského
základě

toho, že

chybně

svěcení

nformovali patriarchu o existenci tří

diecézÍ. v Československu.
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na

Druhým zdrojem byli věřící církve československé,

kteří

ve

sporech o její orientaci podporovali umírněného biskupa Gorazda a
spolu s ním prosazovali, aby se jejich církev stala pravoslavnou.
Když se jejich směr ocitl v menšině, neváhali spolu s biskupem
československou církev opustit a spojit se s Českou náboženskou

obcí pravoslavnou. Jelikož však Gorazd dosáhl biskupského

svěcení

roku 1921 v Srbsku, musela být církev v otázce jurisdikční
podřízenosti

sjednocena. V jurisdikčních sporech rezonovaly i

napjaté vztahy mezi některými představiteli a celá situace byla
vyřešena

až po zásahu státní administrativy. Ta se do věci vložila ze

zahraničněpolitických důvodů,

s Královstvím SHS
jmenovala vládního

podpořila

komisaře,

kdy v zájmu dobrých vztahů

Gorazdovu prosrbskou orientaci,
za jehož asistence bylo v listopadu

1925 svoláno církevní shromáždění v ČeskéTřebové, na němž
Gorazdova koncepce jednoznačně
Po utišení

sporů

se církevní představitelé snažili o konsolidaci

a ukotvení pravoslavné církve ve
patřilo

zvítězila.

společnosti.

K úspěchům proto

získání kongruy roku 1926, zřízení eparchie a sepsání její

ústavy roku 1929
rozpočtu

či

získání pravidelného příspěvku ze státního

na výdaje vedení církve od roku 1934. Dalšími

podstatnými úspěchy byla výstavba kostelů, vysílání
zahraničních

studentů

do

teologických seminářů a vydávání řady publikací.
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