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Pontifikát Řehoře I. bývá vždy považován za jeden z přelomových okamžiků nejen 

v dějinách křesťanské církve, ale v celém evropském kulturním kontextu. Pavel Kaška si tedy 

zvolil velmi obtížný úkol, neboť na jedné straně existuje limitované množství věrohodných 

pramenů, na straně druhé však rozsáhlá škála jejich interpretace. Autora lze proto ocenit 

v tom smyslu, že od počátku toto úskalí bystře rozeznal. 

Své dílo rozdělil na tři větší, dále strukturované celky, v nich se postupně zabýval 

životními osudy Řehoře Velikého, jeho literárním dílem, v němž se pokoušel analyzovat 

zejména jeho koncept církve, a nakonec věnoval pozornost Řehořově politické činnosti 

v pontifikálním úřadě. Jde o koncept logický, přitom přehledný a autorovi se navíc podařilo 

tam, kde to bylo možné, vzájemně jednotlivé části provázat. Vznikl tak poměrně plastický 

pohled na muže, jemuž se přičítá jedna ze základních proměn církve na prahu středověku. Pan 

Kaška přitom vychází z fundované znalosti především dochovaného pramenného materiálu, 

takže nezbývá než z tohoto hlediska jeho práci přivítat. 

Na druhé straně je však zatížena dle mého názoru velmi zásadním problémem, který 

tkví v nekorektním použití základních principů historické metody; pan Kaška tak nečiní 

z neznalosti, ale vědomě, tím spíše je však zapotřebí se k této okolnosti poněkud podrobněji 

vyjádřit. Svůj postoj formuloval na s. 11. Není sporu o tom, že pouhou kompilací by 

diplomová práce být skutečně neměla, avšak prohlášení, „chci vycházet pouze z pramenů, 

jejich rozboru a následné interpretace“, kterou „později můžeme srovnávat se zmíněnou 

sekundární literaturou, na kterou budeme určitým způsobem reagovat,“ již vyvolává několik 

otázek. Jak autor formuluje badatelské cíle bez rizika jejich relevance, ignoruje-li dosavadní 

stav bádání, jakkoliv může být ubohý? Jak se vypořádá s námitkou, že jednou ze základních 

podmínek korektní interpretace je neustálá, pokud možno vzájemná konfrontace nejen 

jednotlivých pramenů, ale i jejich interpretace v kontextu předcházejících výzkumů? Jak 

zajistí, že jeho závěry nebudou na jedné straně zatíženy podceněním pramene, anebo tím, 

čemu se říká jejich „přeinterpretováním“, tedy přeceněním? 

Na problémy tohoto druhu totiž narážíme v celém díle. Omezím se proto na několik 

příkladů. Tak na s. 14 pisatel z jediného obratu Pavla Diakona vyvozuje, že otec Řehořovi 

bránil ve vstupu do kláštera. Možné to je, vyvozovat to však z jediné zmínky je velmi 

odvážné, navíc Pavel píše parentum jam dudum obitu, tedy po nějakém čase, co rodiče 



zemřeli, takže se nemuselo jednat o důvod jediný nebo hlavní. Podobně výklad o Řehořem 

založených klášterech na Sicílii a v Římě (s. 14-16) je čistě spekulativní, byť možnou 

konstrukcí, která však není konfrontována s žádným relevantním pramenem nebo odborným 

názorem. Na s. 19 začíná pisatelův výklad o Řehořově kariéře apokrysáře, který je opět plný 

problémů. Pan Kaška sice kritizuje tezi, že Řehořova funkce v Konstantinopoli byla důvodem 

pro jáhenské svěcení, a staví na předpokladu, že to byly jeho úspěchy v jáhenství, které ho 

vynesly do pozice apokrysáře, avšak opět proto nemá jediný relevantní doklad. Sám naopak 

korektní analýzou dochází k tomu, že jáhnem mohl být několik málo měsíců. Jak se za tak 

krátkou dobu mohl „osvědčit“? A stejně tak nelze pochybovat o tom, že v Konstantinopoli byl 

obklopen duchovním společenstvím svých spolubratří, avšak že založil rovnou klášter 

s Benediktovou regulí, to jsem skutečně u Pavla Diakona nenalezl. 

Přeceněn je i Řehořův spor s konstantinopolským patriarchou (s. 22): měl-li apokrysář 

císaře za přítele, domnívám se, že mnoho neriskoval. Ze stejného důvodu proběhla nejspíše 

hladce i Řehořova volba papežem: Maurikios nic nenamítal. Interpretace kolegy Kašky je 

ovšem zatížena doslovným převzetím textu Pavla Diakona, aniž by se zamýšlel nad důvody, 

proč pisatel mohl chtít oslabit význam císařského potvrzení, a dále spekulativním 

předpokladem, že Římané nakonec žádali o  basileovu intervenci jen pro odmítavý Řehořův 

postoj (s. 24-26).  

Stejně postupuje autor práce, když z jediné věty Řehořových Dialogů vyvozuje, že 

mniši Benediktovu řeholi neznali nebo znát neměli a opat měl velkou míru uvážení při 

vytváření pravidel. Klíčová věta v originále zní Hoc autem nolo te lateat, quod vir Dei inter 

tot miracula, quibus in mundo claruit, doctrinae quoque verbo non mediocriter fulsit. Pan 

Kaška překládá latere jako tajit a dává mu zcela absolutní smysl. Stejně tak ovšem můžeme 

překládat nechci, aby uniklo tvému zraku(pozornosti)/bylo upozaděno. Pak ovšem je po 

tajnosti a smysl textu je opačný, totiž, že Řehoř klade na reguli důraz, a měl by ji proto znát 

každý mnich. Nehodlám se přít, která interpretace je správná; chci ale upozornit autora, že bez 

důkladné analýzy dobového stavu klášterního života je tak kategorický soud neadekvátní. 

Takto bychom mohli postupovat dále. Výhrady stejného druhu lze mít k interpretaci 

Řehořova pojetí kněžství, kde pisatel dokonce předpokládá negramotnost jako normu, 

jáhenství, kde není vzato v úvahu, že Řehoř má na mysli prakticky neustále římské jáhny 

tvořící velmi specifickou skupinu, či výkladu o misii do Anglie, kde není vůbec zvažována 

specifická situace ostrova po jeho vyklizení Římany atd. Nemá smyslu je vypočítávat. 

Sportovní terminologií je pan Kaška sice zdatným hráčem; hráčem, který se ovšem rozhodl, 

že ruší pravidlo o postavení mimo hru. Předkládá tak sice inspirativní, obávám se však, že 



současně velmi zavádějící text, který je spíše svědectvím o tom, jaký dojem na autora 

prameny učinily než jaké kritické závěry lze z nich vyvodit. Práci přesto doporučuji 

k obhajobě, navrhuji ji však klasifikovat známkou: 

 

dobře 

 

V Kolíně/Praze 1. září 2013 

 

 

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. 


