
Univerzita Karlova v Praze 
 

Fakulta humanitních studií 
 

Pracoviště historické sociologie 

 

 

 

 

Bc Anežka Valentová 
 

 

Diplomová práce 

 

 

 

VÝZNAM VELEHRADSKÝCH POUTÍ V RÁMCI 

ČESKÝCH MODERNÍCH DĚJIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí bakalářské práce: D.E.A. Nicolas Maslowski, Ph.D. 

 

 

 

 

Praha, 2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny použité 

informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena k získání 

jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, 5.1. 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Chtěla bych poděkovat svému vedoucímu diplomové práce D.E.A. Nicolasi Maslowskému 

Ph.D. za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce 



ABSTRAKT 

 

Ve své práci popisuji, jakým způsobem pouti vystupují jako prostor pro setkávání 

různých diskursů, nabízejí rámec a zdroj kolektivních identit a prostor pro manifestaci 

zájmových skupin na pozadí různých proměňujících se historických kontextů. Tuto 

náboženskou tradici pojímám jako tzv. sociální drama. Poutnictví má v tomto pojetí kohesivní 

funkci a zároveň může vystupovat jako platforma pro vyjádření společenských a politických 

zájmů. Zaměřuji se na příklad velehradských poutí v období od poloviny 19. století do konce 

80. let 20. století, který sleduji na podkladě archivních pramenů. V období Habsburské 

monarchie se zde realizuje zejména oficiální diskurs státní a církevní v konkurenci s 

manifestačními snahami národně orientovaných skupin. V období První republiky se na 

velehradských poutích prezentuje stát a církev k vyjádření nově katolicky pojaté národní 

identity, zatímco v období komunismu zde na prvním místě vystupuje protistátní diskurs na 

pozadí snah o manifestaci režimní ideologie.  

 

 

ABSTRACT 

 

The Pilgrimage to Velehrad and its significance during the Modern Era of Czech History 

 

The purpose of my thesis is to introduce pilgrimage as a phenomenon that can expose 

various discourses; strengthening and framing collective identity and manifesting various 

interest groups in the foreground of changeable historical contexts. To explain this religious 

tradition, I am using a concept of so called, ‘social drama’: Pilgrimage has a cohesive function 

as well as being a platform for social and political expression. With the help of archival 

sources, I focus on the pilgrimage to Velehrad in the period between the second half of the 

19th Century and the latter period of the 20th. In the era of the Habsburg monarchy, we can 

see in Velehrad especially, a realization of the official state and church discourse in 

competition with nationally motivated tendencies for manifestation. During the First 

Czechoslovak Republic these events are used to present a newly Catholically based national 

identity under the influence of state and church. In the Communist era interest groups 

expressed their orientation against the state, but tendencies to manifest the ideology of the 

regime persisted unerringly in the background. 
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ÚVOD 

 

V této práci se budu zabývat velehradskými pout mi jako institucí, která má nejen 

náboženský, ale i sociální, kulturní a politický rozm r. Náboženská rovina této tradice je pro 

m  zajímavá práv  díky prom ňující se roli náboženství v moderních společnostech. O 

p esahu dalších domén společnosti do religiózních forem a institucí je možné mluvit v každé 

dob . Tato otázka je ale zejména aktuální práv  v kontextu modernizace na pozadí 

sekularizačních vliv , prom n sociální struktury a organizace společnosti, kdy se vyno ují 

nové proudy, které mohou proti p vodnímu ádu a náboženství zaujímat konkurenční postoj. 

Kladu si tedy otázku, jaké zájmové skupiny, s jakými obsahy a významy a na pozadí jakých 

diskurs , se zde st etávaly, pop ípad  mísily, s náboženskými obsahy, potažmo s v roukou 

katolické církve. Na p íkladu velehradských poutí bych cht la ukázat, jak se na této tradici 

v daném období odrážely dobové kontexty, politické vlivy a sociální prom ny.  

Poutní místo Velehrad jsem si vybrala z d vodu jeho celonárodnímu významu. V 

asociaci s cyrilometod jským kultem významn  vystupuje jako symbolické centrum 

historického v domí. Bude m  tedy také zajímat, jak byl tento kult na pozadí r zných 

dobových kontext  interpretován. V rámci toho bych cht la poukázat na to, jaké místo 

zaujímal v kolektivní pam ti a jak se podílel na formování kolektivních identit. Podobný 

rozm r mají i jiná poutní místa v Čechách, Velehrad jsem si ale vybrala kv li tomu, že byl 

b hem 19. a 20. století sv dkem n kolika signifikantních událostí, které z staly zakotveny 

v historickém v domí české společnosti. V první kapitole p edstavím základní charakteristiky 

poutního fenoménu, v druhé kapitole se budu v novat prom nám významu Velehradu, 

potažmo prom nám interpretace cyrilometod jského kultu, který má pro symboliku 

Velehradu určující význam. 

T etí kapitola je v nována velehradským poutím v období Habsburské monarchie a 

První republiky. Svou studii začínám v 2. polovin  19. století, konkrétn  k roku 1863. Do té 

doby má velehradská svatyn  jako symbolické centrum pouze lokální rozm r, 

nep edpokládám tedy, že by mohla vystupovat jako prostor pro reprezentaci zájmových 

skupin širšího rozsahu. V této části se v nuji období, pro které je v českém prost edí 

nejvýrazn jším sociálním proudem nacionalismus. Národní hnutí v této dob  již postoupilo do 

své poslední fáze, v české společnosti je rozší ené národní v domí a na tomto podklad  se 

vyno ují politické a kulturní požadavky. V první části této kapitoly p edstavím teorie 

zabývající se vztahem nacionalismu a náboženstvím. Ve druhé části se podívám na to, jak se 

tento vztah realizoval v daném období v prost edí českých zemí. Pro církev je v této dob  
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charakteristická jednak ztráta jejího vlivu ve společnosti, prom na její pozice ve stát  a 

nutnost konfrontace s antiklerikálními pozicemi, kterou formulují národní liberálové. Podle 

podobného principu pak panovalo nap tí ve vztahu církve, státu, katolické společnosti a 

antiklerikálních proud  i v období První republiky. T etí část je v nována prom nám poutní 

tradice v českém prost edí. V poslední části se zam ím na to, jakým zp sobem na uvedeném 

dobovém kontextu a na podklad  zmín ných teorií vystupují velehradské pouti. V této 

souvislosti m  zajímá, zda a do jaké míry se zde realizovaly národní zájmy. Dále se budu ptát, 

jak v prostoru Velehradu na svou novou situaci reagovala církev, jaký postoj k t mto poutím 

zaujal stát a jakým zp sobem k nim p istupují stoupenci národního diskursu.  Na pozadí toho 

stojí otázka, do jaké míry se velehradské pouti reprezentovaly jako tradiční náboženská 

tradice, tedy součást starého ádu, a do jaké míry tyto pouti mohly absorbovat významy pro 

zast ešení idejí a hodnot nových proud  a hnutí, které se proti tomuto ádu vymezovaly.  

Cílem poslední kapitoly bude p edstavit velehradské pouti na pozadí komunistického 

režimu. Náboženství a církev se v tomto období ocitají ve st etu s materialistickou ateistickou 

ideologií. Otázkou, jak se projevují rysy totalitního státu a sov tské ideologie ve vztahu 

k náboženství a církvi, se budu zabývat v první části. V další se budu v novat otázce, jak se 

tento st et promítl v českých zemích v letech 1948-1989. Ve t etí části shrnu, jak se církevní 

politika státu realizovala na poutní tradici. V poslední části pak op t budu uvedený kontext 

dále konkretizovat na p íkladu velehradských poutí. V porovnání s minulým obdobím se zde 

zcela prom nily strany názorového st etu, kdy se církev a stát ocitly v opozici. Vedle t chto 

dvou stran zde vystupují také další ke státu opoziční skupiny. Mou otázkou tedy bude, do jaké 

míry byly na velehradských poutích zastoupeny které strany, tedy jestli zde prezentoval a 

artikuloval své zájmy oficiální diskurs anebo jeho opozice. Na pozadí toho se podobn  jako u 

p edešlé kapitoly nabízí otázka, zda a jakým zp sobem pouti p edstavovat prostor pro 

manifestaci zájmových skupin.  

Vlastní výzkumnou část, podloženou archivními prameny, a jí p edcházející teorii, 

jsem rozd lila na dv  části z d vodu zásadn  odlišného uspo ádání pozic státu a církve, neboť 

tento prvek zásadn  ovlivňuje t žišt  st etu, který se na velehradských poutích odehrává. Toto 

rozd lení není motivováno snahou o komparaci velehradských poutí b hem t chto dvou 

období. K tématu chci použít naopak syntetizující p ístup, tedy najít u velehradských poutí 

v r zných obdobích společné prvky a charakteristiky a p edstavit vývoj této instituce v její 

kontinuit . Oproti tomuto p vodnímu zám ru se nev nuji období nacistické okupace, které 

jsem zcela vynechala z d vodu nedostatku pramen .  Absence jakýchkoliv zmínek o 

velehradských poutích v tomto období ale poukazuje k tomu, že jejich význam v této dob  
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pod nacistickou organizací velehradského kláštera značn  upadl a nelze zde tedy očekávat 

akumulaci významov  d ležitého jednání. Svou práci končím k roku 1989 (potažmo 

k události poslední významné pouti roku 1985), který p edstavuje p erod do op t nového 

státního uspo ádání. Toto období jsem se rozhodla do své práce neza adit z d vod  limit  

jejího rozsahu. Ten p esto p ekračuji, což bych ráda vysv tlila a omluvila na základ  velkého 

časového rozp tí, kterému se v nuji, a tedy velkému množství kontext , které se na pozadí 

mého výzkumu vyno ují.  K syntéze událostí v rámci takto dlouhého časového rozp tí jsem se 

rozhodla práv  z již zmín ného zájmu o kontinuální p edstavení této instituce od jejích 

počátk  p es prom ny státního uspo ádání a mocenských a opozičních diskurs . Zam uji se 

pouze na nejvýznamn jší pouti, které mi pomáhají definovat jubilea z života Cyrila a 

Metod je, k nimž se upírá hlavní pozornost. Vedle toho se v nuji také n kolika poutím, která 

mají signifikantní dobové pozadí.  
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METODOLOGIE 

 

V praktické části své práce čerpám z archivních pramen , neboť od t chto dokument  

očekávám v tší objektivitu než nap . z periodického tisku. Za účelem explorace t chto 

pramen  používám metodu kvalitativní obsahové analýzy. Tato metoda je pro m  pom ckou, 

jak v textu selektovat témata a redukovat podstatné významy a jak uchopit dokument 

v kontextu jeho vzniku. Na prvním míst  se zam uji na instituce, které pouti realizovaly, tedy 

na správu Velehradu, p íslušné církevní orgány a cyrilometod jské spolky. V období 

komunismu byla činnost t chto složek potlačena a p evedena pod agendu státních orgán , pro 

toto období se tedy zam uji na archivní prameny státní správy. Výb r archivních materiál  

provádím na základ  v cné a lokální p íslušnosti státních orgán . V posledním kroku čerpám 

z místních kronik (Pam tní kniha farnosti velehradské a Kronika Velehrad). 

Pro období 19. století bylo mé bádání v archivech velmi neúsp šné. Zároveň jsem ale 

našla velmi bohaté sekulární zdroje. Z t ch bych cht la vyzdvihnout zejména práce Bohumila 

Zlámala1. Ten ve svých publikacích prezentuje korespondenci státních orgán , které zajišťují 

nad poutními slavnostmi kontrolu (tedy zejména okresního hejtmana a zemského 

místodržitele). Tyto práce, které jsou p edevším syntézou dokument  státní správy, jsou podle 

mého názoru adekvátním náhradou archivních zdroj  k jubilejním rok m 1869 a 1885. 

K roku 1883 a 1885 vydal vlastní publikace velehradský kaplan Jan Vychodil2. Zejména jeho 

p ísp vek k první pouti je obsáhlý natolik, že je pro m  dostačujícím zdrojem informací. 

Podobn  bohatý zdroj informací nabízí také dílo Františka Cinka3, které se obsáhle v nuje 

Velehradu až do roku 1936. Tito auto i ve velké mí e používají a citují církevní listy a dobová 

periodika, čerpám zejména z této části jejich práce. Oba se prakticky realizovali v rozvoji 

velehradských poutí a propagaci cyrilometod jského kultu, do určité míry jsou i účastníky a 

spoluorganizátory poutí. K jejich publikacím jako p esto p istupuji s určitým odstupem, neboť 

pro m  nejsou zcela objektivním zdrojem. Zam ují se zejména na katolický tisk a ve 

vlastních popisech událostí anebo v interpretacích vyzn ní poutí pom rn  siln  vystupuje 

                                                           
1
 - Zlá al Bohu il, Ju ilej í rok  e s ětle rakouského zpra odajst í, z lášt í otisk z Apoštolátu s . C rila a 

Metoděje -36, Olomouc, 1936 

- Zlámal Bohumil, K elehradské lastizradě, úřed í zprá  o ju ilej í h sla oste h a Velehradě roku , 
Práce z histori kého se i áře C rilo etodějské ohoslo e ké fakult   Olo ou i, č. , Olo ou ,  
2
 - V hodil Ja , Vzpo í k  a rilo etodějský rok , O raz ži ota á ože ského a árod ího 

k leté u ju ileu pří hodu s . C rilla a Methoděje a Mora u, II. dá í, Velehrad,  

 - V hodil Ja , Ju ilej í rok s . C rilla, Slo a ů  apoštola, last í  áklade ,  
3
 Ci ek Fra tišek, Velehrad ír , Lido é akladatelst í  Olo ou i,  
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katolické a vlastenecké pozadí. Tyto zdroje tedy používám zejména k dopln ní informací u 

poutí, pro které mi chybí archivní prameny, pop ípad  za jejich pomoci své prameny doplňuji. 

Od konce 19. století byl velehradský klášter obsazen ádem jezuit . Dokumenty této 

správy jsou shrnuty ve fondu uloženém v moravském zemském archivu. Zde jsem našla 

n kolik pramen , které se v nují organizačnímu zajišt ní poutí do roku 1950, kdy ád musel 

klášter op t opustit. Ve stejném období byla sepisována Pam tní kniha farnosti velehradské, 

která je uložená na Farnosti Velehrad. Ta je pom rn  bohatým zdrojem informací o pr b hu 

jednotlivých poutí, ačkoliv záruka objektivity tohoto pramene je spekulativní již z jeho 

povahy. Další prameny jsem hledala v SOA Uherské Hradišt . Zde se nachází fondy Farnost 

ímskokatolická Velehrad a Archiv obce Velehrad. Zatímco v prvním jsem našla další 

informace o pr b hu n kterých poutí, druhý, od kterého jsem očekávala i informace o 

p ípravách a zajišt ní poutí ze strany státní správy, mi nenabídl žádné zajímavé dokumenty. 

Vedle toho je zde i Kronika obce Velehrad od 50. do 90. let. Ta ale poutní události na 

Velehrad  až na výjimku roku 1969 zcela ignoruje. V kontextu pozornosti, kterou tato kronika 

v nuje popisu všech kulturních událostí v obci, a kdy opakovan  shrnuje zájem o Velehrad a 

okolní místa ze strany turist , je absence zmínek o poutích signifikantní a podává zajímavou 

informaci o p ístupu lokální správy k t mto událostem. 

Pro období od roku 1848 jsem se obrátila na dokumenty státní správy na centrální 

úrovni. Jako rozsáhlá pramenná základna se mi nabízely fondy Národního archivu. Církevní 

doména spadala od roku 1949 pod agendu Státního ú adu pro v ci církevní, po jeho zrušení 

byla p esunuta pod Sekretariát pro v ci církevní p i Ministerstvu kultury, pozd ji Ministerstvu 

školství a kultury. Ke každému z t chto ú ad  byl vytvo en vlastní fond, ve kterých jsem 

objevila dokumenty o p ípravách a zajišt ní poutních sezón, jejich evidenci a hodnocení ze 

strany zam stnanc  ú adu a od církevních tajemník  Krajských a Okresních Národních 

výbor . Ačkoliv mám dojem, že se v t chto dokumentech n kdy objevují zkreslené 

hodnocení, u kterých je z ejmá jejich tendence zlehčovat a bagatelizovat význam a nebezpečí 

poutních shromážd ní, hodnotím tyto dokumenty jako pom rn  objektivní zdroj informací o 

státním p ístupu k velehradským poutím. Zároveň se zde objevuje také korespondence 

s dalšími institucemi anebo jednotlivci, pop ípad  popis jejich činnosti, nabízí se mi zde tedy 

obraz i o jejich zájmech a postojích k velehradským poutím. 
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1, CHARAKTERISTIKA POUTNICTVÍ 

 

Na začátek této práce bych ráda p edstavila základní charakteristiky poutnictví. Tento 

fenomén se objevuje ve všech kulturách, v rámci p edm tu své práce se budu zabývat jen 

jednou z jeho podob, tedy k esťanským potažmo katolickým poutnictvím v moderní dob . Pro 

pochopení podstaty tohoto fenoménu ho nejd íve p edstavím v jeho univerzální podob , 

zároveň se budu zabývat i transformacemi tohoto fenoménu v rámci historie západního 

k esťanství. Za tímto účelem jsem vycházela p edevším z práce Victora Turner. Tento britský 

antropolog rozvinul teorii p echodových rituál  od Van Gennepa. (1997(1909)) a tuto 

koncepci aplikoval v knize Image and Pilgrimage in Christian Culture (1978) na poutnictví. 

Na tuto knihu se odkazuje naprostá v tšina prací v novaných poutnictví, proto budu čerpat 

p edevším z ní.  Zam ím se p edevším na dva motivy Turnerova pojetí poutnictví, které jsou 

naopak v t chto pracích upozaďována. Prvním je jeho antistrukturní a na druhé stran  

ideologický motiv, druhým jsou pak sociální aspekty poutí. Oba tyto motivy p edurčují 

manifestační funkci poutnictví. V souvislosti s tím bych cht la p edtím, než se bude v novat 

studiím p ímo v novaným poutnictví, p edstavit autory, kte í si všímají t chto motiv  v rámci 

tradic v obecn jší rovin  (Zubrzycki, 2014, Holý, 2010) anebo v rámci asociace náboženství a 

sociálních hnutí (Smith Ch., 1996)  

Zubrzycki se odkazuje na Turnera, když popisuje náboženské rituály jako sociální 

dramata. Rituály v jejich pojetí periodicky vyjad ují konflikt ve ejn  soupe ících diskurs . 

Kv li konfliktnímu zázemí je tak rituál disharmonizujícím procesem, zároveň je ale ve své 

kohesivní funkci harmonizujícím prvkem. Konflikt a koheze zde tedy vystupují jako dv  

strany téže mince. V konfliktní linii vystupují na povrch témata st žejní pro orientaci 

společnosti a rozkoly mezi r znými skupinami, kdy se lidé identifikují s jedním z pevn  

zakotvených narativ  a kulturních scéná .  Na základ  toho Zubrzycki p ikládá událostem, 

které pracují s religiózními symboly, politický význam, kdy chápe p íležitosti ke sdílení 

symbol  v rituálních aktech jako pr niky st etávajících se diskurs  reprezentující politické 

zájmy. Podobn  k tématu p istupuje Holý. Symbolické systémy umožňují podpo it novou 

politiku a potvrdit legitimitu mocenských vztah , vyjad ují identifikaci s politickou linií a 

jsou hlavními prost edky, jimiž lidé dávají politickým proces m smysl. (Zubrzycki, 2014: 4; 

Turnera, 1975: 23-60; Holý, 2010:10-13, 38-39, 124) 

Oba auto i vyházejí z Foucaltova pojetí diskurs  a jejich politického pozadí. Svou 

pozornost pak zam ují na to, jak se ve ejné události stávají polem pro realizaci politických 
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zájm  prost ednictvím prosazování konkrétních historických narativ  a jak se výsledek t chto 

st et  odráží v konstrukci kolektivní identity. Symbolický rozm r politického jednání 

p emisťuje politické demonstrace k symbolickým centr m, tedy zejména k míst m 

historických narativ , která jsou společn  sdílená v kolektivním v domí společnosti. V rámci 

tradic dáváme smysl p ítomnosti a budoucnosti v kategoriích minulosti, zároveň se zde 

formuluje zp sob, jak dáváme minulosti význam podle současných anebo budoucích cíl , 

všechny tyto časové roviny zde tedy vzájemn  legitimizují sami sebe v rámci p edstavy 

kontinuity sm ování kolektivní entity. V tradici se buď prezentují historicky podmín né 

diskursy a takto vytvá ejí dojem nem nné kulturní tradice, anebo se stává prostorem opozice 

proti stávajícímu diskursu, kdy mobilizuje kulturní zm nu. Poutní místa m žeme chápat jako 

jedno ze symbolických center, která zast ešují určitý historický narativ. V obou obdobích, 

kterými se zabývám, hrají tato místa d ležitou roli jako jeden z prvk  utvá ení národní 

identity. Tento význam vystupoval do pop edí zejména v období národního obrození, čemuž 

se budu dále v novat v druhé kapitole, Holý si ale všímá, že národní rozm r byl d ležitý i pro 

formulaci ideál  a argument  proti komunistickému režimu, který byl interpretován podobn  

jako Habsburská monarchie jako cizí nadvláda. Zároveň je ale nutné vid t poutnictví jako 

tradici katolickou, což ji dává od 19. století zvláštní význam, kdy se katolicismus stává 

opozicí nejd íve nacionalisticky orientovaného diskursu, kdy reprezentuje oporu státní moci, 

pozd ji se pak s nástupem ateistického komunistického režimu dostává do opozice ke 

státnímu diskursu. Na jedné stran  tak katolické pouti prezentují symboly kontinuity 

kolektivní identity na základ  identifikace s tradicí, na druhé stran  poutní shromážd ní nabízí 

prostor pro diskursy ke starému ádu opoziční, které se prezentují mimo jiné jako 

antiklerikální a antikatolické. (Holý, 2010: 10-14, 38, 39, 124, Zubrzycki, 2014: 22, 27) 

Ch. Smith (1996: 5-23) se v nuje potenciálu, který náboženství skýtá pro sociální 

hnutí obecn . Odhaluje v n m obšírnou škálu motiv , ze kterých mohou sociální hnutí čerpat, 

zejména ve své formaci. Vychází z toho, že náboženství je zdrojem objektivní reality 

vysv tlující tento sv t z transcendentální roviny a tím je p edurčeno k tomu, aby bylo 

platformou opozice k pozemskému sv tu a sociální kritiky. Církev ve své pozici, kdy pracuje 

s ideou absolutní pravdy, p edstavuje legitimní autoritu a soudce relativních pravd. 

Náboženství není p vodcem sociálních hnutí samo o sob , funguje tak pouze v interakci s 

jinými zájmovými hnutími. Podle Ch. Smithe ale náboženství nevystupuje pouze jako záštita 

politických a mocenských zájm , ale formující se hnutí čerpají z jeho samotných základ  a 

princip .  
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Prvním z motiv  této interakce je transcendentální podstata náboženství, ze které 

sociální hnutí p edjímají princip absolutní víry a oddanosti, spojené se sebeob továním a 

disciplinou, jak svému ideálu, tak morálnímu principu, na kterém je postaven. Náboženský 

systém p edstavuje prototyp sdílené komunikace a solidarity na velmi širokém a univerzálním 

základ , podobn  pak utvá ejí a vyjad ují svou kolektivní identitu sociální hnutí. Za účelem 

mobilizace člen  používají symboly, rituály a narativy p evzaté p vodn  z náboženské sféry. 

Dále mohou sociální hnutí nacházet v náboženství inspiraci a vzor pro legitimizaci své 

hierarchie, zejména pokud se jedná o charismatická hnutí.  

Sociální hnutí mohou čerpat také z organizačních zdroj  církví. Ty mají relativn  

autonomní strukturu, která nabízí školené vedení a autority, finanční a hmotné zdroje, 

komunikační kanály s mezinárodním dosahem a rozsáhlou síť participant  s často velmi 

širokou p sobností geograficky i v rámci sociální struktury. Hnutí odkazující se na 

náboženství s mezinárodní p sobností se zbavuje limit  v rámci svého národního kontextu a 

získává určitou legitimitu a kredibilitu v opozici proti státu. Podobn  pak mohou být 

symbolicky podpo eny z církevního podn tu konkrétní autority. V situaci totalitních stát , 

které vystupují proti autonomním strukturám, jsou církve často posledními ne zcela 

potlačenými jednotkami, protože jejich vliv ve společnosti m že být p íliš velký, anebo 

protože jsou označeny jako apolitické. Na základ  toho se pak nabízejí jako zázemí pro 

politickou disidentskou činnost. Centrem protirežimního aktivismu se mnohdy církve staly 

samy v reakci na ohrožení vlastní institucionální struktury a svých pozic ve společnosti.  

Základní charakteristikou poutních míst je jejich odlišnost od profánního sv ta. Je mu 

dokonce protikladem, tzn., že je sv tem posvátným. A práv  posvátnost je tím, co poutníci 

explicitn  chápou jako motiv své cesty ke konkrétní svatyni. Pohled na význam posvátného 

cíle ovlivnila Eliadova koncepce posvátného centra. „Ta vysv tluje prostor poutní svatyn  

jako absolutn  skutečný, pevný bod, ve kterém se uskutečňuje orientace a vymezení od 

beztvaré rozlohy, kterou je obklopena. Tento prostor vytyčuje st ed sv ta, ve kterém se 

propojuje nebe, zem  a podsv tí, nabízí se tedy jako kontaktní bod s nebeskou sférou. “4 

Z jiného úhlu pohledu je zdrojem posvátnosti kultický objekt. Tak tomu bylo v počátcích 

k esťanství, postupem času získaly posvátné kvality chrámy jako prostory, které sílu 

kultického objektu ohraničují. Poutní místa nabývají svou hodnotu jako nositelé tradice a 

kontinuity, ta m že být i zdrojem jejich posvátnosti. U nov jších svatyň je zdrojem 

posvátnosti zjevení nebo zázrak, tedy akt p sobení nadpozemské síly. Nutnou součástí svatyň, 

                                                           
4
 Valentová Anežka, Základní rysy a formy západok esťanského poutnictví na p íkladu poutí v Čechách a na 

Morav  v letech 1948-1989, bakalá ská práce, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, str. 9 
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které nejsou posvátné sami o sob , jsou kultické objekty, podle katolické teologie objekty 

výjimečné duchovní kvality, kterou nabyly v kontaktu s nebeskou silou. Pat í sem nap íklad 

fragment, svatý obraz5 či zázračný p edm t. (Eliade, 2006 [1957]: 18-20, 28; Nolan, 1989: 

164-172, 216-270; Valentová, 2014: 10-17) 

Vznik nových poutních míst vysv tluje Nolan jako odpov ď na lidskou pot ebu 

označovat určitá místa jako posvátná. V počátku k esťanství a b hem st edov ku sloužili jako 

kultické p edm ty v naprosté v tšin  relikvie svatých. S novov kem, kdy se relikvie staly 

nedostatkovým zbožím, se zakládání nových posvátných míst p eneslo k míst m zázrak  

nebo posvátných obraz m. Brown a Spalová popisují proces zakládání svatyň jako prost edek 

lokalizace církevní struktury, která se zakládala na ší ení relikvií. „Jejich vysoká hodnota 

v očích k esťan  z nich učinila ten nejvýznamn jší objekt gesta darování, vyjad ující 

solidaritu uvnit  církevní společnosti. Obdarovaný skrze vlastnictví relikvie nabýval legitimity 

své moci a zvyšoval statut svého ú adu a dárce získával zvláštní status prost edníka boží v le, 

lokace relikvií tak napomohla uspo ádat nebo vyjád it čerstvou hierarchii církve a definovat 

centra jejího p sobení. Nové svatyn  s ostatky se dále ší ily spolu s evangelizací. Na základ  

toho lze chápat proces kanonizace jako politický krok, kdy církevní instituce vytvá í nový 

článek své struktury v míst  kultu. Ten zde m že hrát navíc významnou úlohu materializace 

ideologie.“6  (Valentová, 2014: 10,17; Nolan, 1989; Brown, 1987: 11-18; Spalová 2012: 61, 

62) 

Poutní místa mají mezi sebou rozd lené pole p sobnost podle své patronace. Ve 

v tšin  p ípad  je jím Panna Marie, ve zbytku p ípad  Kristus anebo svatí, ty pak mají spíše 

regionální anebo lokální význam. Svatí p estavují zástupce nebeské sféry, na základ  toho 

nabývají posvátných kvalit i jejich ostatky, jek teologicky vysv tluje koncept sv. Augustina o 

jednot  duše a t la. Jejich hrob pak vystupuje jako bod zp ítomn ní v čnosti ráje na zemi. 

K esťanské uctívání ostatk  je mezi jinými náboženstvími ojedin lé, tato forma zbožnosti 

částečn  čerpá z polyteistických forem antického náboženství,7 podobn  se pak vliv 

                                                           
5
 T  t oří aprostou ětši u kulti ký h před ětů. Ú ta k posvátnému obrazu, zej é a a základě lege d či 

histori ký h událostí, které s olizují, la ěž á u poha ů,  křesťa ské teologii la sil ě kritizo á a. Od 
Druhého ikajského ko ilu roku  lo sta o e o, že ú ta ůže s ěřo at k prototypu na obrazu 

z ázor ě é u. „Vedle této teorie ale e isto ala lido á idolatri ká pra e a perso ifika e o razů, připisují í ji  
pů od adpřiroze ý h sil, ačež se sa  stá al  o jekt  ú t . Opakují í se l  iko oklas u si kladl  za íl 
očistit s ol  od ýz a o ý h á osů, tí  ale záro eň roz íjel  zažité s oli ké struktur , které jsou e tr  
sociální a kulturní integrace. (Turner, 1978: 140-145)“ Ta též, str. 14) 
6
 Vale to á A ežka, Základ í r s  a for  západokřesťa ského pout i t í a příkladu poutí  Če há h a a 

Mora ě  lete h 1948- , akalářská prá e, U i erzita Karlo a  Praze, Fakulta hu a it í h studií, str. 10 
7
 „Da id Hu e  hápe u tí á í s atý h jako for u pol teis u. Lidé podle ěj ikd  nebyli zcela 

o oteističtí, ož je dá o li it  lidské sli, rá í í se aprosté ra io alitě. Proto si potře ují perso alizo at 
je , které leží i o lidskou ko trolu. Paralel s poha ský  á ože st í  se a ízí í e, kult s atý h ohl e 
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p edk esťanských kult  odráží v rozmíst ní jejich ostatk . „Vztah v ícího k svatému 

p ipomíná nejvíce vztah patrona a klienta, který byl dob  rozkv tu kultu svatých b hem 

pozdní antiky pro sociální vazby v tehdejší společnosti charakteristický. Vyjad oval se 

vym ňováním si dar , které korespondovalo s k esťankou p edstavou dobročinnosti … Lidé 

tak nejen vyjad ují úctu a pokoru k posvátnému objektu, ale potvrzují sv j klientský závazek 

v či svému patronovi, od kterého pak nutn  musí n co očekávat, ať materiálního či 

duchovního.“8 Od st edov ku je tak b žné ve svatyni zanechávat hmotné dary, tzv. votivní, i 

samotná cesta ale m že být chápána jako dar. (Valentová, 2014: 13; Barber, 1991: 59, 60; 

Brown, 1987: 69-89) 

Nedílnou součástí pouti je také cesta k posvátnému místu. Její význam se odehrává 

zejména na spirituální rovin , p edstavuje cestu v sob  samém, kdy zde vystupuje motiv 

sebep ekonání a konfrontace s fyzickými p ekážkami, pop ípad  osam lostí na individuální 

pouti. „Laická společnost p i ní nachází prostor ke kontemplaci, bilancování a hledání 

orientace. Prostota cesty odkazující se k tradici m že být v postmoderní společnosti být 

vyjád ením opozice proti materiálnímu konzumnímu životu, neboť její uskutečn ní preferuje 

zkušenost p ed materiálnem. Dupront (1985) poutnictví p ímo nazývá jako tzv. terapii 

vzdáleností. Motivem k pouti je podle n j syndrom opoušt ní, projevující se na základ  

reflexe své neuspokojenosti v situaci, kdy zjišťuje, že to co si p eje, se nenachází v jeho 

vlastním prost edí. Podobn  je pro Morinise (1992) základem poutnictví pronásledování 

ideálu, ať definovaného či ne.“9 (Norman, 2011: 9, 204; Coleman a Eade, 2004: 14)  

„Z jiného úhlu pohledu je cesta poutník  specifická svým sm ováním 

k sociokulturním centr m, pevným bod m, které kontinuáln  navazují na minulost. Sama je 

pak také tradicí, topografie míst posvátného prostoru navíc nabízí symboliku p ipomínající 

poutníkovi základní ideje jeho vyznání. Pohyb pak m že být zt lesn nou replikou, 

p ipomínající základní hodnoty k esťana. Zejména v rámci postmoderní společnosti 

charakteristické zm nami tak pout  mohou lákat návšt vníky kv li své kontinuit  a stabilit  

náboženských a společenských idejí. Rozhodnutí k pohybu je zde zpomalením a spočinutím 

ve stabilit  tradice, ať osobní (neboť poutníci se často vrací na stejné místo, tedy vytvá ejí si k 

n mu určitý druh vlastnického vztahu), či kulturní. Sama tradice pohybu, konstituující spojení 

                                                                                                                                                                                     

s é podo ě čerpat z a ti kého u tí á í hrdi ů, či se ísit s religiózními zvyklostmi jiných pohanských 

společ ostí. Stej ě jako poha ští oho é, i s atí ají o  uzdra o at, pl it přá í, pře ášet s é uzdra o a í 
s hop osti f zi ký  ko takte  a ji ý o jekt a e o také pro ádět odplatu. (Brown, 1987: 5-7, 14-15)“  

Vale to á A ežka, Základ í r s  a for  západokřesťa ského pout i t í a příkladu poutí  Če há h a a 
Mora ě  lete h - , akalářská prá e, U i erzita Karlo a  Praze, Fakulta humanitních studií, str. 13) 
8
 Ta též, str.  

9
 Ta též, str.  
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mezi časem, prostorem a identitou, je tedy d ležitá, a to i pokud jde jen o krátkou cestu uvnit  

nebo kolem svatyn  či v procesí. I zde se totiž stále objevuje princip určité vzdálenosti a 

fyzické nedosažitelnosti posvátna, kdy prostor svatyn  p edstavuje mikrokosmos, ve kterém 

se promítá poutní cesta samá … Pohyb v symbolické topografii, zejména pokud se 

uskutečňuje v procesí, m že získat punc posvátnosti, tak jako cesta samotná v odkazu na 

putování putování posvátných autorit anebo tradici.  (Brown, 1981: 87, Coleman a Eade, 

2004: 5-15; Nolan, 1989: 37)“10 

Jádrem Turnerovi studie poutnictví je teorie o liminoidní podstat  tohoto fenoménu. 

„Opírá se o výše zmín né studium rituál  Van Gennepa, který rozlišuje t i fáze rituálního aktu 

(1997(1909): 27). Turner se zam il na fázi prost ední, liminální, kterou považoval za t žišt  

celého rituálu. V této fázi se účastník dostává do jakéhosi prahového prostoru, který je 

charakteristický svou nejednoznačností, a ve kterém se odpoutává od atribut  p edchozího a 

nadcházejícího. Je to prostor mimo pevné struktury sv tského, potencionalita, nabízející 

duchovní p echod mezi dimenzemi. První fáze rituálu, preliminální, spočívá v odloučení se od 

symbol  a znak , vázaných na jedinc v p edcházející status. Poslední fáze, postliminální, pak 

p edstavuje návrat s prom n ným sociálním statusem do prost edí b žných konvencí. Zatímco 

u kmenových společností jsou iniciační rituály součástí života každého člena společnosti, 

v k esťanské struktu e je první fáze rituálu p ístupná pouze kléru. Pro laiky se podobná 

zkušenost liminality začala otevírat práv  v poutnictví, kdy v ící fyzicky p ekračuje hranice 

svého každodenního života. Vzdaluje se tak svému statusu, zvyk m a b žné každodennosti a 

zároveň p íležitosti k h íchu, která je pevn  zako en ná v sociální struktu e, kterou opouští. 

Spolu s opoušt ním svého sv ta p ichází do kontaktu se sv tem na druhé stran . (Turner, 

1978: 2-8; Van Gennep (1997[1909]: 27)“11  

Signifikantní je „periferní postavení svatyň v rámci profánního sv ta, což odpovídá 

jeho p edstav  o preliminální fázi rituálu, p i které poutník sm uje do okrajových míst 

sociální struktury. Svatyn  se pro poutníka prom ňuje v centrální bod, v axis mundi jeho víry. 

P echod mezi profánním a posvátným sv tem p edstavuje p ekračování hranic každodenního 

života, a to jak fyzicky, tak mentáln . Dojem fyzického p ekročení hranic v poutníkovi 

posiluje častá lokace svatyn  na kopci, nabízející symbolickou cestu nahoru, blíže svatému a 

pocit nad azenosti p i shlížení dol .“12 „Nezbytným p edpokladem liminoidní zkušenosti je 

cesta jako prost edek opoušt ní sociální struktury a p íprava na posvátné klima svatyn . Ta 

                                                           
10

 Tamtéž, str. 17. a 18 
11

 Ta též, str.  
12

 Ta též, str.  
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p edstavuje centrum st etávání elips, které konstituují jednotlivé poutní cesty. Podél nich jsou 

rozestav na menší posvátná zastavení, která mají poutníka postupn  obracet k uctiv jším 

pocit m. Cesta ke svatyni je součástí záv rečné nejd ležit jší mše, cesta zp t, kdy poutník 

smysl své h íchy a dostal do postliminální fáze, již ztrácí sv j posvátný charakter. Poutník po 

cest  zažívá r zná muka a pokušení, která podstoupí, neboť po jejich p ekonání ho čeká 

posvátný cíl, tak jako u p echodových rituál . Tyto dva jevy také spojuje krom  již 

zmín ného homogenizace statusu adových účastník  a zvláštní význam tohoto společenství, 

stylizované odívání a chování, reflexe význam  základních náboženských a kulturních 

hodnot, osobnostní integrace, d raz na utrpení a pohyb do periferie, která se stává duchovním 

centrem. (Turner, 1978: 2-8, 34)“13 

Turner si všímá i mnohých rozdíl  mezi pohanskými p echodovými rituály a 

k esťanským poutnictvím. U k esťanských rituál  chybí, nebo je eliminován, prvek magie a 

individuální odpov dnosti, kdy posvátné objekty hrají roli pouze zprost edkovatele posvátna, 

výsledek rituálu je tedy závisí na v li poutníka a Boha. Hlavní rozdíl spočívá v motivech. 

Iniciační ob ad p edstavuje povinnost, je nutným sociálním mechanismem a je zdrojem 

atribut , které m ní status v sociální struktu e. Poutníkovo rozhodnutí k pouti je dobrovolné a 

má duchovní charakter stejn  jako efekt iniciace, která se nijak nepromítá ve statusu poutníka 

a nep ináší mu žádné vn jší atributy. Proto Turner kategorizuje poutnictví jako quasi-

liminalní či liminoidní jev. (Valentová, 2014: 3-4; Turner, 1978: 2-15, 35).  

Turner zd razňuje sociální motivy, které stojí na pozadí zakládání poutních míst a 

jejich návšt vnosti, neboť pouť má podle n j i ve své individuální form  vždy sociální 

charakter. „Se zkušeností liminoidity souvisí zážitek z prost edí speciální formy společenství 

nazývaného communitas. Poutník uniká svému sociokulturnímu prost edí, a to i pokud 

podniká pouť ve společnosti ostatních, neboť zde p estávají platit stará sociální pravidla. 

Participace na tomto uskupení pak dává sm r sociálnímu a osobnímu životu jedince. Jako 

možnost získání odstupu od b žné skutečnosti a je také d ležitým zdrojem podn t  pro rozvoj 

kultury, um ní a symbol . Tato společnost není hierarchizovaná, lidé se stávají navzájem sob  

rovnými, bratry sociální interakce. Communitas tak p edstavuje antistrukturu, protipól 

institucionalizované a hierarchicky ízené společnosti, který je její nutnou součástí, neboť „v 

každé struktu e existuje antistruktura“14.  Vznik poutního místa ve své p vodní podob  je 

spontánní (poutní místa vznikala na d íve neposv cených místech), spadá mimo církevní 
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 Ta též, str.  
14 Turner Victor, Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological perspectives, Columbia 
University Press, 1978, str. 174 
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struktury, často sm uje perifern . Samo poutní místo má tedy ve své podstat  až 

antiklerikální charakter. Navíc je rozhodnutí k pouti individuální. Možnost manifestace 

communitas se zde tak snadno nabízí. To dokládá nap íklad skutečnost, že se poutnictví často 

spojovalo s hnutími jako mileniarismus, nacionalismus aj. Pro ty, kdo kontrolují společnost, 

jsou tak pout  ve své demokratičnosti a dobrovolnosti potencionáln  podvratné. (Turner, 

1978: 31, 32; Turner, 2004 [1969]: 125) 

Společnost, ve které by se pak communitas stala ustálenou formou, by získala 

despotické rysy, tato forma soužití tedy není trvale udržitelná.  Proto Turner (2004 (1969): 

130) rozlišuje t i typy communitas podle sociálního modu, z kterého se formuje. První nazývá 

jako existenciální, pop . spontánní communitas, která se objevuje v počátcích k esťanství p ed 

jeho institucionalizací ve stát . Postupem času s mobilizací prost edk  se stane nutným ídit 

členy skupiny a p i naplánování t chto cíl  se existencionální communitas p eskupuje do 

trvalého společenského systému. Jako kontrolovatelná a ovládatelná spadá do kategorie 

normativní communitas. Existencionální forma se m že také prom nit do formy ideologické 

communitas, kdy se vztahuje k r zným utopickým model m společnosti p ítomných ve své 

p vodní podobn .“15 (2004 (1969): 130) 

Nejstarší k esťanská poutní místa se objevila ve 3. století v ím , kdy se u hrob  

scházeli k esťané k výročí úmrtí nebožtík . Tyto pouti m ly zcela komunitní charakter a sv j 

objekt zájmu nacházely v periferním prost edí.  Spontánní a antistrukturní charakter 

communitas se zde projevuje tedy již na základ  stigmatizovaného postavení k esťan  

v ímské společnosti. S Milánským ediktem, který vydal císa  Konstantinus roku 313, se toto 

postavení zm nilo a sám císa  nechal založit n kolik poutních míst. I b hem pozdní antiky je 

ale z ejmý antistrukturní charakter k esťanského hnutí a v tom p ípad  je nasnad  mluvit o 

poutnictví jako o manifestaci communitas. Od 4. století se projevovala tendence si ostatky 

mrtvých p ivlastňovat, postupn  se tak stávají hodnotným atributem moci a na základ  toho 

nástrojem v rukou utvá ející se hierarchie. Síť poutních míst se rozvíjí zároveň se 

strukturalizací církve a ší í se spolu s evangelizací Evropy, církev se tímto zp sobem 

symbolicky potvrzuje svou pozici v novém prost edí. Spolu s upevňováním pozice církve ve 

společnosti tak poutnictví ztrácí sv j antristrukturní a spontánní charakter. Nejd ležit jšími 

posvátnými centry počátku k esťanství byl ím, který čerpal svou posvátnost z pozice 

církevního centra, a p edevším Jeruzalém. Po obsazení tohoto centra muslimy v 7. století 

docházelo velkému nár stu poutních míst, roku 787 navíc vznikla povinnost vlastnit relikvie 
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 Valentová Anežka, Základní rysy a formy západok esťanského poutnictví na p íkladu poutí v Čechách a na 
Morav  v letech 1948-1989, bakalá ská práce, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, str. 4-5 
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v každém kostele, ty se tedy začaly d lit a staly se p edm tem soupe ení. Poutnictví se spolu 

s tím otev elo široké společnosti, zejména od nového tisíciletí se rozvíjí zázemí pro poutníky a 

systém propojující jednotlivá poutní místa. P vodní antristrukturní charakter je zde tedy 

upozad n, neboť poutnictví se samo stává systémem, v tomto p ípad  je pak možné mluvit 

spíše o liminální podob  poutnictví a normativní form  communitas (Valentová, 2014: 21-25; 

Brown, 1981, 23-43; Turner, 1978: 233; Ohler, 2002 [2000]: 127-129) 

„Turner si všímá, jakým zp sobem m že být pouť institucionáln  zakotvená 

v církevní struktu e prost edkem duchovní a dogmatické kontroly. Jejím st žejním projevem 

je strukturovaný proces rituálu. Pevná kontrola nad náboženským systémem p edpokládá jeho 

uniformitu. Ačkoliv je podle n j k esťanský systém dost centralizovaný, p ipouští, že i zde se 

nabízí prostor pro odlišné p ístupy. Všímá si subjektivního vnímání základních náboženských 

symbol , které mají v tšinou vizuální podobu, jejich percepce je tedy závislá na 

p edstavivosti. Symbolické významy, které mohou být p ekryté nánosem jiných kulturních či 

individuálních význam , ale stále vedou nit k základním teologickým pravdám, týkajících se 

víry a morálky. Ty a konceptuální struktura rituálu jsou zcela imunní v či historickým a 

kulturním vliv m a jejich význam má tedy v rámci náboženství univerzální charakter. 

(Turner, 1978: 143-148, 188-198) 

Podle Dahlberg je diverzita diskurs  limitována oficiální organizovanou strukturou. Ta 

ji unifikuje svými pevn  stanovenými pravidly, organizující prostorové hranice svatyn  a 

časovým harmonogram poutník , jak je tomu zejména v nov jších svatyních. Stojí tu pak 

proti sob  struktura x communitas, síla x resistence, kolektivní disciplína x svoboda vyjád ení 

a hierarchie x rovnost. Ve vysoce strukturovaných svatyních se pak projevuje tlak na návrat 

k tradičnímu pravému katolicismu. Podle J. Smithe je možné chápat svatyni samu o sob  jako 

pevn  strukturovaný systém význam  a jednotlivé akty konané v chrámu jako sérii 

hierarchických a hieratických úkon , odlišující statusy jednotlivých návšt vník  podle 

p sobnosti jejich role a p íslušného prostoru, který se rozlišuje r znými stupni posvátné síly 

na základ  dichotomií čistý/nečistý a posvátný/profánní.16 Hlavní roli zde hraje rituál, 

samotný pohyb v prostoru a etika se ídí p ísnými pravidly, která vyjad ují rozlišení status . 

Architektonický jazyk se tedy odráží v jazyku sociálním. Chrám je napln n synchronní 

                                                           
16 „Podobn  nad posvátnými akty p emýšlí Lévi-Strauss (1971), pro kterého je základem rituálu rozt íd ní 
jednotlivých objekt  a gest, p id lení jim r zných hodnot a následné opakování tohoto úzu. Na princip 
opakování se zam il také Freud, (1907) který si všímá sv domitosti p i jeho dodržování, díky které se akt stává 
posvátným. Pot ebu opakování rituálních gest p irovnává k posedlosti neurotik . (Smith J., 1987: 111-112)“ 
(Valentová Anežka, Základní rysy a formy západok esťanského poutnictví na p íkladu poutí v Čechách a na 
Morav  v letech 1948-1989, bakalá ská práce, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií,  
str. 6) 
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strukturou doplňujících se význam , která je donekonečna replikovatelná v jakékoliv jiné 

svatyni, nikoliv však mimo tento posvátný prostor, neboť toto p edstavení se vyvinulo v 

systém. Svatyni na základ  toho m žeme chápat jako metonymii totality, neboť její 

posvátnost drží subsystémy na svých místech. (Dahlberg, 1991: 74, 75; Smith J., 1987: 56-73, 

85,86, 108,109) 

 Uctívání kultu s jeho poselstvím z tohoto pohledu m že vycházet vst íc ideologiím a 

napomáhat ší ení náboženské ortodoxie mezi nevzd lané masy. Církev k tomuto fenoménu 

často zaujímala ambivalentní postoj, je ale z ejmé, že pro ni mohl být d ležitým zdrojem 

duchovní a sociální kontroly. Z tohoto pohledu je možné o poutích mluvit jako o sociálních 

integrantech a prost edích vyjád ení sociální hierarchie, jak chápe Durkheim všechny 

náboženské ob ady, kde distinkce posvátného a profánního určuje místo jedince v sociálním 

prostoru. Je ale nutné počítat s tím, že vedle této unifikující funkce pouti stojí skutečnost, že 

její návšt vníci mohou pocházet z odlišných kultur a vyznávat odlišná vyznání.  Jednotnost 

poutního společenství se projevuje nap íklad p i návšt v  hlavních poutních míst, která jsou 

atraktivní pro r zné národy a vyznání, anebo u ekumenických svatyň, kdy pouť symbolicky 

vyjad uje všechny části t la církve. V této pluralit  v jednotnosti vytanula pot eba 

diferenciace, která m že vyjad ovat vzájemnou vyhran nost jednotlivých p ístup  anebo 

vymezení se proti sekularizované části návšt vník  svatyn . Integritu prezentuje zejména 

pr vod, který na jednu stranu symbolizuje jednotu církve, na druhou stranu ale nabízí prostor 

pro prezentaci jednotlivých farních částí svojí vlastní vlajkou či korouhví. (Dahlberg, 1991: 

69; Bowman 1991: 110; Sallnow a Eade, 1991: 3-4; Durkheim (2002 [1912]: 156-173)“ 17 

B hem vrcholného a pozdního st edov ku se v poutnictví pln  odrazila strukturace 

církevního systému a prom ňující se forma zbožnosti. Výrazn  byl oslaben princip 

dobrovolnosti, kdy se do pop edí dostal motiv kajícnictví. Pouť mohla být p id la poutníkovi 

jako povinnost za porušení pravidel, ím nabízel odpušt ní p íchozím poutník , z čehož se 

pozd ji vyvinul systém odpustk  nabízených i v dalších svatyních. Zlepšení komunikace a 

sít  církevních bod  v krajin , rozší ení a postupná komercializace zázemí, možnost získání 

zvláštních ochranných opat ení pro poutníky a organizování kolektivních poutí p isp li 

k zlidov ní poutnictví, které se projevilo jejich slavnostn jší a sv tšt jší podobou a zároveň 

k jeho komercializaci. V rámci toho se nabízeli i sv tské motivy k pouti, neboť poutní zázemí 

bylo v této dob  pro jiné zp soby cestován výjimečné. S masovým rozší ením poutní tradice 

bylo nutné zajistit koordinaci a byrokratizaci. Církev orientovala poutníky prost ednictvím 
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nabídky odpustk  k velkým svatyním, nad kterými m la kontrolu. (Valentová, 2014: 21- 25; 

Ohler, 2002 (2000): 22, 125-140, 207, Sot, 2002 (1999): 504) 

Se stoupajícím počtem poutník  se rozd lily funkce a koordinace t chto funkcí 

vyžadovala byrokratizaci a centralizovanou kontrolu. Církev stimulovala pomocí prodávání 

odpustk  a relikvií poutnictví ve velkých svatyních, nad kterými m la kontrolu. „Centrální 

svatyn  jako d ležité prost edky kulturních vým n získaly význam d ležitých st edisek i 

v sekulárním sv t  a na poutích je zaštiťovaly svou autoritou církevní a političtí hodnostá i. 

Tato d íve čist  duchovní sféra se tedy sekularizovala, stala se p ístupn jší politické a 

ekonomické manipulaci. Poutnictví tedy bylo pevn  vázáno na náboženský i sociální systém, 

začalo se pod izovat pravidl m, stalo se rutinním a byrokratickým. Církev zam ila pozornost 

v ících na relikvie, rituální akty a zázračné vlastnosti posvátných míst nebo objekt , tedy 

praktikám p ipomínající magické rysy pohanských ob ad . Navíc zde otev ela prostor pro 

sociální iniciaci, poutnictví tedy začalo být více podobné liminální jevu.“18 Ve své masové 

podob  tak poutnictví již nenabízelo vhodné prost edí pro manifestaci communitas, namísto 

toho bylo spíše nástrojem duchovní a sociální kontroly církve. (Turner, 1978, 24-32, 38-39, 

128, 231-3) 

S reformním hnutím a obratu k vnit ní stránce náboženského života namísto vn jších 

projev  zbožnosti a dodržování pravidel se probudila i kritika poutnictví. Otev elo se téma 

pohanských ko en  této tradice, kritizován byl kult svatých, mariánská úcta (jako biblicky 

neopodstatn ný prvku zbožnosti, úcta k relikviím (neboť ty nejsou totožné s živým t lem), 

prodej odpustk  a zlidov lé formy poutních pr vod . V protestantském prost edí poutnictví  

výrazn  oslabeno či zcela zapov zeno, v n kterých p ípadech docházelo k destrukci 

posvátných míst, zejména na mariánských místech nebo u svatyň vázaných na posvátné 

obrazy. Tato skutečnosti odhaluje, že poutnictví v období pozdního st edov ku již nenabízelo 

odpov ď na lidskou pot ebu úniku ze struktury, ale spíše tradici a instituci v rámci církve, 

neboť se vytrácí se zm nou dogmatického rámce, kdy se protiváha p vodní církve stala sama 

antistrukturou. P esto protestanti pouti nezavrhují zcela, p edpokládají ale, že posvátno m že 

být p ítomné všude, kladou tedy v tší d raz na motiv cesty na úkor kontaktu s posvátnem 

v prostoru svatyn .  (Valentová, 2014: 29-31; Ohler, 2002 [2000]: 32-35, Coleman, 2004: 47-

54, Nolan, 1989: 99-114) 

Návrat k liminálním formám poutnictví se pln  projevil za protireformace. Církev se 

pot ebovala dále lokalizovat v novém konfesním uspo ádání Evropy, nov  zakládané svatyn  
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byly p edevším mariánské, spojená se zjevením, která p itahovala návšt vníky místa spojená 

se zázraky často blízké i magii.  Prost ednictvím obrovských celospolečenských poutí zde 

podporovala oddanost ví e a integritu církevních společenství. „Zbožné putování a poutní 

slavnosti velmi dob e zapadaly do mentality barokního člov ka a jeho pojetí zbožnosti. 

Dopady válek, epidemií a dalších r zných nebezpečí a katastrof posilovaly jeho touhu po 

hledání út chy a jistot, které p inášela víra.“19 Projevem barokní zbožnosti je sakralizace 

krajiny, tedy proces vytvá ení posvátných bod  v krajin , kterým si znevoln né obyvatelstvo 

vytvá elo pozitivn jší vztah k p d , na které pracovalo. Tento princip vytvá ení hlubšího 

vztahu ke krajin  se odrazil v nov  posilování zemského potažmo národního v domí. Barokní 

zbožnost se dále vyznačuje v tším d razem na vn jší formu ob ad , poutní události se 

prom nily v estetické a dramatické slavnosti, kdy motivem poutníka mohlo být p edevším 

hledání krásy a mimo ádnosti. Tato kolektivní forma zbožnosti oslavovala všechny vrstvy 

společnosti, struktura pr vod  a shromážd ní mohla zároveň reprezentovat hierarchii 

společnosti. P íliv poutník  byl pevn  strukturován ve form  pr vod  v čele s duchovním, 

prapory a korouhvemi. Spontánní a individuální motiv k liminoidní zkušenosti je zde zcela 

upozad n jednak v této organizaci, dále pak pod lidovým slavnostním nánosem, který limituje 

duchovní potenciál poutí. (Valentová, 2014: 31-34; Kalista: 2001, 25, 53-54, 242-250) 

Barokní estetizovaná, hierarchizovaná a lidová forma poutnictví se zachovala i pro 

další staletí. Do určité míry zasáhla tuto tradici osvícenská racionalita, která kritizovala 

poutnictví z pozice teologické a kv li ekonomickým a teologickým dopad m poutí.  „Pout  

mohly spojovat lidi, kte í by se díky feudální lokalizaci a venkovské decentralizaci nikdy 

nepotkali, mohly tedy být nositelem revoltujícího potenciálu. Byrokratizace pomohla dále 

potlačit poutníkovu svobodnou v li a poutní společenství se p iblížilo strukturovanému 

sociálnímu poli, na kterém se realizoval feudální systém a duchovní instituce. Již zmín né 

p irovnání vztahu v ícího a svatého k vztahu klienta a patrona poukazuje na asymetrii vztah  

ve svatyni. Tento vztah je založen na slibu určenému tomu, kdo má moc. Ten, kdo ji nemá, je 

svému patronu zavázán k poslušnosti, což mohlo nevolníkovi p ipomínat jeho roli v sekulární 

společnosti.“20  

19. a 20. století je zároveň obdobím obrovského rozkv tu poutních míst.  „Zázraky a 

zjevení náboženství dokonce popularizovaly, neboť byly sami lákavým p edm tem pro 

člov ka žijícího v technické a byrokratické dob , který mohl být snadno fascinován 
                                                           
19 Mihola Ji í, Na cest  do nebeského Jeruzaléma, In Na Cest  do nebeského Jeruzaléma, Ji í Mihola, ed., 
Moravské zemské muzeum, 2010, str. 8 
20

 Valentová Anežka, Základní rysy a formy západok esťanského poutnictví na p íkladu poutí v Čechách a na 
Morav  v letech 1948-1989, bakalá ská práce, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, str. 26 
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neracionálním a netechnickým. Podle Heelase (1996) sekularizovaná společnost postupuje od 

zpochybňování základních společných pravd k relativizaci tém  čehokoliv. Lidé se tak 

intuitivn  navrací zp t k duchovním zážitk m, které nejsou empiricky dokazatelné. Vliv na 

rozvoj poutnictví m l také romantismus, národní emancipační snahy či církevní a vládní 

propagace anebo lepší infrastruktura a informovanost.“21 Vedle toho si mnozí auto i všímají 

inklinaci ke spirituálním a duchovním zážitk m a hlubokou vnit ní pietu v reakci na 

byrokratizaci moderního sv ta a na úkor toho oslabení rituální a formální institucionalizované 

podoby poutí. Spolu s tím se poutní místa otevírají pro v ící r zných vyznání. To 

koresponduje s ekumenickými snahami v církvi obecn  a pouti ve svém potenciálu p ilákat 

široké masy nabízí prost edek vyjád ení modernizace církve a agitace v sekularizované 

společnosti, zejména mezi mladými lidmi. a nabízí otev ený (Valentová, 2014: 35; Norman, 

2011: 118-122; Turner, 1978: 174, Mihola, 2010, II: 76)  

„Podle Turnera souvisí moderní rozvoj poutnictví také s pot ebou zkušenosti 

homogenity a bratrství, kterou nabízí communitas. Naléhavost této pot eby se stupňuje v 

hodnotov , profesn , kulturn , etnicky a t ídn  nejednotné společnosti a také uvnit  systému 

byrokratizace. Jako alternativní forma bytí, obrat k tradici a ke svým kulturním ko en m se 

základy v antice, m že účast na pouti vyjad ovat také kritiku moderního životního stylu a 

civilizačních problém  postindustriální doby, zejména v poválečných obdobích. Podobn  pak 

podle Mackové se v moderní dob  stupňuje pot eba p ihlásit se k určitému postoji.  Podobn  

jako u svých počátk  op t nabývá charakter spíše liminoidního fenoménu, neboť p edstavuje 

zcela dobrovolný akt rezonující s prost edím kontrakultury. (Turner, 1978: 38,39,237; 

Macková, 2010: 176)“22 

Jiní auto i si naopak všímají, že postupující individualismus naopak zam uje poutníka 

na jeho vlastní já, projevuje se zde tedy osobn jší vztah ke kultu. Na základ  toho se oslabuje 

vazba poutníka na poutní společenství a nov  se oživuje zájem o p ší pouti, kdy se 

d ležit jším motivem stává cesta než cíl. K tomu p ispívají i nové možnosti dopravy a 

prom na životních podmínek, kdy ch ze krajinou nabízí zejména únik z prostorového a 

časového tlaku urbanizovaných společností. Tento typ spirituáln  založeného poutnictví je 

otev ený i pro poutníky bez religiózních motiv , op t se zde vyno uje princip dobrovolnosti a 

spontánnosti. Siln ji zde tedy vystupuje motiv opoušt ní sociální struktury, poutnictví v této 

podob  se tedy navrací ke své p vodní liminoidní podob . Podle Turnera je u poutí vždy 

d ležit jší sociální aspekt nad individuálním, neboť poutník vždy do určité míry putuje mezi 
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 Ta též, str. -35 
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 Ta též, str. 35 
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lidmi a rituály ve svatyni mají již ze své podstaty kolektivní rozm r. I na individuální pouti je 

vždy pot eba dalších lidí, neboť poutník neputuje jen krajinou ale i mezi lidmi, pr b h pouti, 

její završení ve svatyni a projevy zbožnosti mají vždy kolektivní rozm r. (Valentová, 2014: 7, 

8; Norman, 2011: 18 – 61, 179; Turner, 1978: 13, 31; Margry, 2008: 22, 23) 

Zvláštní místo v poutní symbolice má mariánská úcta, která je obecn  nejrozší en jší 

Její postava, charakterizovaná v soucitnosti a vnímavosti m la je analogická 

s p edk esťanskou p edstavou bohyn -matky. Tyto postavy typicky rezonují zejména ve 

společnost b hem období výrazných a kulturních zm n. Popularita Panny Marie dosáhla 

vrcholu b hem 19. a 20. století. Zatímco v k esťanské v rouce prezentuje personifikaci celé 

církve, její význam často nabývá i národní rozm r, kdy je její mate ská funkce asociována 

s nacionálními pojmy, vystupuje zde tedy jako matka a ochranitelka jednotlivých národ . 23  

Spolu s tím získávají národní rozm r i jiné d íve lokální kulty. P íklon ke kult m s širší 

p sobností na úkor lokálních a regionálních svatých vysv tluje Christiana (1972) jako odraz 

oslabení komunitních identit v d sledku postupu modernizace. V minulosti lokální svatyn  

p edstavovaly prostor pro komunitní setkávání, reagovaly na rytmus zem d lské roku a tedy 

život místních komunit a vytvá ely hranice jednotlivých farností a diecézí. Tyto lokální 

struktury byly narušeny spolu s rostoucí sociální mobilitou, urbanizací a masovou 

informovaností a komunikací narušila tradiční vazby a tedy i význam lokálních symbol . 

(Valentová, 2014: 13, 35, 37; Turner, 1978, 63-64, 149-171, 206-208;).   

Ani v minulosti nebyla zcela z ejmá hranice mezi sekulárními a duchovními zájmy 

poutník , motivem návšt vy poutního místa m že být také kontakt s jinými kulturami, 

architekturou a um ním. Pro 20. století je typické, že se „poutní místa a slavnosti stávají kv li 

svému zázemí a častému folklornímu charakteru p edm tem zájmu turist  anebo lidí bez 

vyznání, kte í se chápou jako poutníci. Turista na pouti zako en né v tradici náboženství, 

které praktikuje, se podle vatikánských pojm  nazývá Religious tourism. Podobn  se v novém 

pojmosloví oficiáln  vyčleňují od poutník  lidé bez vyznání, kte í hledají duchovní zážitky na 

místech tradičn  chápaných jako posvátná, kte í jsou nazýváni jako Spiritual 

tourists…Zam nitelnosti obou skupin si všímá také Turner, když tvrdí, že „zatímco poutník je 

                                                           
23 „Národní rozm r poutních míst stvrzovaly od 19. století korunovace mariánských obraz , které prototypy 
jednotlivých kultovních obraz  označily jako královny konkrétního národa, či jiná papežská privilegia, pomocí 
kterých církev hierarchizovala jednotlivé kulty uvnit  nov  vznikajících národ . … Nap íklad Marie z Knocku 
získala p ívlastek Our Lady, The Queen of Ireland, nebo Marie z Czestochowa v p ekladu Naše Paní, Královna 
Polska). (Turner, 1978: 63-64)“ (Valentová Anežka, Základní rysy a formy západok esťanského poutnictví na 
p íkladu poutí v Čechách a na Morav  v letech 1948-1989, bakalá ská práce, Univerzita Karlova v Praze, 
Fakulta humanitních studií, str. 37) 
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polovičním turistou, turista je polovičním poutníkem“24 Jejich základním pojítkem je podle 

n j moment communitas, který se nenachází v strukturovaném pracovním prost edí. (Norman, 

2011: 18, 19, 203, Coleman a Eade, 2004: 10, Turner, 1978: 20)“25 

 

Záv r 

Auto i, kte í se v nují výzkumu motivací současných poutník  si všímají širokého 

záb ru jejich motivací, očekávání a zkušeností. Základní podn t k pouti ale spočívá v reakci 

na pot ebu opustit profánní sv t, své problémy nebo hledat orientaci ve sv t . Tato pot eba 

m že najít vyúst ní buď v samotné cest  anebo v kontaktu s posvátnem, s kultem či 

v prostoru svatyn , speciální status vymezující se od profánního sv ta m že nabízet již 

samotné poutní společenství nebo ob ady. Z tohoto pohledu tak poutnictví hodnotí jako 

vyúst ní lidsky univerzálních pot eb. Na základ  toho nevymezují poutnictví v katolickém 

rámci, ale všímají si, že v sekulárním rámci m že být víra nahrazena jinými hlubokými 

hodnotami. „O k esťanském poutnictví má tedy smysl psát spíše jako o konstrukci 

legitimizující a zast ešující svou dogmatikou tuto p irozenou stránku člov ka a společnosti.“26 

(Margry 2008, 33-36) 

Toto p ístup je blízký Turneov  (1978) konceptu liminoidity. Liminální/liminoidní 

zkušenost je chápána jako pot eba vlastní lidskému druhu, v k esťanském prost edí se tato 

zvláštní forma p echodového rituálu realizuje v poutnictví, které se stává prost edkem 

opoušt ní vlastní sociální struktury za účelem p echodu do hlubší duchovní roviny, kterou 

reprezentuje kontakt s posvátnem.  Liminální a liminoidní podoba poutní tradice se na 

podklad  dobových okolností prom ňuje. Rozdíl spočívá zejména v dobrovolnosti a 

spontánnosti podn t  k pouti. V počátcích k esťanství, kdy se toto náboženství samo o sob  

ocitalo v prost edí antistruktury, se pln  projevovalo ve své spontánnosti jako prost edí 

vyjád ení alternativního postoje k oficiálním diskurs m. S institucionalizací a centralizací 

církve se poutnictví stalo součástí její struktury, zakládání poutních míst bylo prost edkem 

lokalizace církve v nov  evangelizovaných prost edích a jejich návšt vnost byla 

instrumentáln  manipulována za účelem reprezentace církevní hierarchie. S postupem času 

pak poutní shromážd ní stále více p edstavují nástroj ší ení dogmatu, communitas se zde tedy 

                                                           
24 Turner, Victor, Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological perspectives, Columbia 
University Press, 1978, str. 20 
 
25

 Valentová Anežka, Základní rysy a formy západok esťanského poutnictví na p íkladu poutí v Čechách a na 
Morav  v letech 1948-1989, bakalá ská práce, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, str. 38, 
39 
26

 Ta též, str.  
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projevuje ve své normativní funkci. Turner na základ  toho pouti od vrcholného st edov ku 

charakterizuje jako liminální, tedy blízké svým pohanským ko en m. D vodem k tomu je 

jejich zakotvenost v sociálních normách vládnoucí společnosti a také magické prvky úcty 

k posvátným objekt m. Masová podoba poutí p edznamenává dále jejich formalizaci a 

lidovou podobu. Jako jedna z mála p íležitostí k setkání poddaných ze vzdálen jších míst se 

stávají p edm tem kontroly jako potenciální hrozba manifestace protistátních zájm . B hem 

novov ku se stupňuje formalizace poutních událostí a jejich sekularizace a v rámci toho se 

stávají společenskou institucí pro realizaci zájm  církevní i sv tské moci. V této podob  pouti 

podle Browna (1987) zapadají do konceptu feudální společnosti, neboť se zde ve zpodobn ní 

principu patrony a klienta upevňuje sociální hierarchie. Tento postupný vývoj má sv j vrchol 

v barokní form  poutnictví.  

Od 19. století se prom ňuje pozice církve ve státu a role náboženství ve společnosti. 

Spolu s tím se poutnictví vymaňuje ze své institucionalizované a rutinizované podoby a stává 

se op t spíše prost edkem vyjád ení duchovního zápalu a vroucnosti, navrací se tedy ke své 

liminoidní podob . „Exkluzivním vyjád ením toho je návrat k prostot  a k d razu na cestu u 

p ších poutí … První a moderní poutníci se podobným zp sobem pohybují v prost edí 

kontrakultury. Zatímco d íve pot eba manifestace existencionální communitas vyv rala 

z prost edí, které p edurčovalo náboženský zápal k esťan  na základ  slabé základny nového 

náboženství, po strukturalizaci církve a upevn ní jejích pozic se op t navrátila v moderní 

sekularizované dob , kdy sama náboženská sféra pat í do alternativního sv ta. Poslední fáze 

poutnictví pak op t nabízí prostor pro existencionální communitas, vedle které dále p ežívá 

tradice normativní verze.“27  

V tšina autor  se v nuje Turnerovu konceptu communitas, často ale, jako nap . 

Dahlberg (1991) a J. Smith (1987), sledují spíše jeho normativní a ideologickou rovinu, kdy je 

společenství pod ízeno vlivu církevní struktury a manifestuje se tak jeho prost ednictvím 

oddanost dogmatu a hierarchie společnosti. Sledují tedy zejména integrační a normativní 

funkci communitas. Podobn  p ipouští možnost potlačení antistrukturního zázemí poutí i 

Turner (1978). Communitas zde tedy vystupuje jako společenství manifestující svou oddanost 

církvi v „odkouzlém sv t “. Poutník se p ihlašuje k náboženské a kulturní tradici a potvrzuje 

zde svou kolektivní identitu. Integrita poutního shromážd ní m že vyjad ovat integritu na 

bázi náboženství nebo konfese, spolu s tím se poutní shromážd ní nabízí také pro manifestaci 

zájm  na sekulárním pozadí. V souvislosti s tím si mnozí auto i všímají poutních míst, která 
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se s prom nou tradičních lokálních komunit stávají centrem manifestace národního v domí a 

identity. Ch. Smith (1996) si pak všímá, že se náboženství stává v prost edí občanské 

společnosti záštitou sociálních hnutí obecn . Symboly, ke kterým putují poutníci zde tak 

p edstavují otev ené pole, na kterém se st etávají r zné diskursy a vystupují na povrch odlišné 

zájmy. Ztráta totální kontroly církve p edznamenává dynamický vývoj poutních míst, na 

kterých se ve své existencionální form  mohou manifestovat r zné communitas.  Turner 

(1975) a Zubrzycki (2014) si všímají dvojí protikladné funkce rituál . Ty jsou na jednu stranu 

prost edkem kohese a tedy harmonizujícím procesem, na druhou stranu pak procesem 

disharmonizujícím, neboť jsou zde artikulovány zájmové rozpory společnosti a r zné 

interpretační roviny na pozadí nesourodých kulturních scéná . Svatyn  nejsou jen místem 

ob ad , ale také symbolickými centry. Jako takové jsou prostorem st etávání historických 

narativ  a spolu s tím r zných rámc  kolektivních identit. V další části práce m  tedy bude 

zajímat, do jaké míry se poutní místo Velehrad nabízí jako prostor pro manifestaci a které 

zájmové skupiny spolu s jakými interpretacemi symboliky tohoto místa se zde prezentují.   
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2, CYRILOMETOD JSKÝ KULT A JEHO ODKAZ 

 

V této kapitole se budu zabývat významem cyrilometod jské tradice v českých 

zemích. Z názvu mé práce se nabízí se zabývat symbolikou Velehradu, jako hlavní 

zast ešující rámec tohoto místa ale vystupuje kult Cyrila a Metod je, který je s tímto místem 

pevn  spojen. Faktická opora této asociace je snadno zpochybnitelná, široce p ijímaná 

p edstava o Velehradu jako místo p sobení a uložení ostatk  sv. Metod je byla po rozsáhlé 

diskuzi o umíst ní p vodního hradišt  z období Velké Moravy a podoby Metod jovy 

biskupské funkce byla vyvrácena, sporná je i teorie, že se Velehradský klášter p i svém 

vzniku v 13. století odkazoval na cyrilometod jský kult. P esto tato asociace pevn  zako enila 

a navzdory kritickému myšlení p etrvala až do dnešních dob, proto se v následující kapitole 

budu v novat cyrilometod jské symbolice jako centrálnímu symbolu a motivu velehradských 

poutí. (Zlámal, 1985: 185-195) 

Odkaz Soluňské misie a nabízí více interpretačních rovin, bohatá literatura k tomuto 

tématu pak také nabízí r zné pohledy. Popis a vysv tlení misie již v dob  jejího vzniku a dále 

pak její odkaz b hem st edov ku a novov ku je p edm tem st etu r zných diskurs . Sv j 

popis historie cyrilometod jského d dictví do poloviny 19. století omezím pouze na základní 

orientační body, i ty ale mohou být p edm tem diskuze. Jádrem této kapitoly je pak otázka, z  

jakých pozic a na podklad  jakých diskurs  byly tyto diskuze vedeny. Tato problematika se 

objevila v 2. polovin  19. století, kdy se popularita cyrilometod jského kultu prudce 

zvyšovala v souvislosti s vyno ováním se nových identifikačních rámc  v rámci národního 

hnutí a obhajobou starých konfesních.   

Zlámal charakterizuje cyrilometod jský odkaz v první ad  jako ideu k esťanskou, 

zam enou na motiv víry. V druhé rovin  si pak všímá katolické roviny jejich významu. 

Katolickou církev reprezentovali ve své biskupské funkci, účty ze své činnosti skládali 

papeži, jejich nauka a víra byla pravov rná ve smyslu katolickém a v tomto duchu byl napsán 

i jejich životopis. V kulturní rovin , tedy zejména v odkazu ke slovanskému jazyku, 

reprezentují Slovanstvo. V návaznosti na to se cyrilometod jský odkaz v souvislosti 

s odkazem na d dictví Velké Moravy a na národní jazyk stává symbolem i v národní rovin . 

Z jiného úhlu pohledu se na toto téma dívá Jacobson, podle kterého misie Cyrila a Metod je 

kombinuje náboženské, kulturní a politické cíle, a to nejen v pozd jším vyzn ní jejich odkazu, 

ale již v misii, s kterou p išli roku 863 na Velkou Moravu. Ta byla p edevším projevem 

byzantské expanze st etávající se s franckými zájmy. V rouka a písmo s liturgií v národním 

jazyce, kterou Cyril a Metod j na Moravu p inesli, m ly za cíl podpo it místní kulturu k její 
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autonomii a sob stačnosti.28 Tato idea určité církevní a národní autonomie a národní 

k esťanské kultury zákonit  p edstavovala bojovný postoj proti n meckým mocenským 

zájm m. Z jiného úhlu pohledu se na ideály obou brat í koukal ím, pro který p edstavovala 

národní kultura zahalená v univerzalistické ideologii církve potenciální nástroj ší ení 

k esťanství ve slovanském sv t . Z této strany tedy došlo k podpo e vizí a programu 

Soluňských apoštol , výrazn ji se ale prosadil n mecký geopolitický vliv, který 

nep edpokládal kulturní iniciativu Slovan . Po smrti obou svatých byla doba pom rn  

napjatá, vyhnání jejich žák  tak m lo vést k zapomenutí a potlačení obranného potenciálu 

jejich odkazu. (Zlámal, 1985: 168-183; Jacobson, 1996: 11-24, 61-67) 

Posvátný rozm r ve své v rozv stné funkci získal p edevším Cyril, jehož hrob našel 

uctivé místo v chrámu sv. Klimenta v ím , mén  pak Metod j, který zem el pozd ji za již 

vyhrocen jších dobových podmínek a jehož ostatky se ztratily. Cyrilometod jská úcta se ší ila 

p edevším východn  ve stopách vyhnaných žák  a částečn  a neoficiáln  pak tam, kde se 

udržela slovanská bohoslužba. Na českém území se vytrácela postupn  s centralizací státu a 

zejména pak se založením latinského arcibiskupství v Praze roku 973 a následným 

ustanovením latinské liturgie. Slovanská liturgie p ežívala v Sázavském klášte e do jeho 

zrušení na konci 11. století. Cyrilometod jský kult v českém církevním život  nebyl nijak 

p stován, do poloviny 14. století se k n mu nezachoval žádný doklad. K jeho oživení mohlo 

dojít až na podn t sv tské moci, jak se stalo roku 1347 s Karlem IV., který si u papeže 

vymohl právo založit klášter se slovanskou liturgií, Emauzy. Cyril a Metod j zde byli uvedeni 

mezi jinými patrony jako „patronové království českého“. Schválení patronace papežským 

stolcem potvrdilo znovuobnovení kultu i v rámci latinské bohoslužby a byl stanoven jejich 

svátek na 9. b ezna, ačkoliv slavený pouze v Emauzích. (Tkalčík, 1995: 5-26) 

Znovuoživení myšlenky slovanské liturgie v cyrilometod jském odkazu bylo 

p edpokladem rozvoje kultury p stované v národním jazyce od pozdního st edov ku. Ačkoliv 

se sám Hus na tento kult nijak neodkazoval, jeho následovníci navazují na církevn slovanské 

reminiscence v ideách rovnosti národ , p íklonu k východnímu ritu a práva na kulturní a 

jazykovou autonomii a zejména v argumentaci pro zavedení české liturgie. K napln ní 

cyrilometod jských ideál  tak p isp li výrazn  více než emauzský klášter, který pracoval se 
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 Ja o so  si ší á, že tato isie fu go ala jako předz ěst árod í kultur  e slo a ský h ději á h, kd  si 
edle ýz a u z iku literár ího a liturgi kého jaz ka ší á také šle ko ého odkazu Soluňský h ratří, 

který ideu ároda předjí á.28
 C ril prokla o al, že árod  ez last ího literár ího jaz ka jsou ahé, kd ž 

nemohou komunikovat s Bohem ve svém vlast í  jaz e. Zdůrazňo al také ro ost prá  árodů a jaz ků a 
předložil ideu árod í írk e, založe é a zpos át ě í ároda skrze zpos át ě í jeho jaz ka. Tato idea je 

půjče a z B za e, arážela ale a ří ské pojetí použí á í árod ího jaz ka  liturgii jako prostředek jejího 
z es ě e í. Jaso so , -17) 
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staroslov nštinou, tedy mrtvým jazykem. Ačkoliv tedy husité neuznávali svaté a mnohé kulty 

se stali terčem jejich hostility, stoupenci reformních hnutí se o cyrilometod jském kultu 

vyslovovali s úctou a literárn  jej ší ili.29 V ím  byl tento kult pozapomenut do konce 16. 

století, kdy v tší zájem vyvolalo až objevení Cyrilova hrobu. Následn  byli oba apoštolové 

uznáni za sv tce i v celé katolické církvi, koncem 16. století byli oficiáln  označeni za 

patrony národní a moravské. Kult rezonoval zejména na Morav , neboť olomoučtí biskupové 

se pokládali za nástupce t chto sv tc . Na oživování Cyrilometod jské úcty navazovala dále i 

protireformace, podporovaná ze strany církve a do osvícenství i ze strany státu.  V barokní 

religionizit  Soluňští brat i zapadaly do konceptu zemského patriotismu, v této dob  se 

vyno ují vize slavinitu. Význam kultu se díky jazykozpytnému studiu upevňuje, zároveň se 

ale nerozvinula ješt  jeho vlastenecká rovina, velehradské pouti v této dob  tedy 

nep ekračovaly lokální význam. Značný rozpuk cyrilometod jské tradice náhle zbrzdil a na 

jistý čas zastavil dekret císa e Josefa II. z roku 1784. Jeho d sledkem byl velehradský klášter 

zrušen, kostel uzav en a pout  zakázány. (Tkalčík, 1995: 26-31, Jacobson 1996: 18-24, 

Zlámal, 1985: 184) 

Do nového sv tla byl cyrilometod jský kult postaven v 19. století v reakci na liberální 

demokratizační, unionistické a zejména národn  obrozenecké a zároveň antiklerikální 

tendence této doby. Národní uv dom ní nachází v kultu Soluňských bratr  své duchovní otce, 

kdy zde vystupují jako obránci českého jazyka a zemských kulturních zájm . Projevil se zde 

také vliv romantismu s obdivem k dávné slovanské minulosti s centrem ve Velkomoravské 

íši, kterou d jepisci spolu s literáty p ipomínali dávnou nezávislost a kulturní vysp lost 

českých zemí.  P edtím byl jejich odkaz spíše intelektuální, Cyril a Metod j nikdy nebyli ct ni 

jako p ímluvci v t lesných a pozemských t žkostech, ale jako p edstavitelé vyšší kulturní 

sféry byli jaksi povýšeni nad masy prostého lidu. V lidovém pov domí jejich úcta lépe 

zako enila až v nové dob , která akcentovala pot ebu vyšších kulturních statk , kultury a 

vzd lání. Nemalý propagační vliv pro rozvoj jejich kultu m lo v decké bádání a literární 

činnost. Mezi významné osobnosti, které ve svém díle hodnotí pozitivn  jejich odkaz, pat í 

nap . Dobrovský anebo Palacký. Ve svých počátcích n kte í auto i dávali do souvislosti 

s jejich odkazem rozvoj husitství. (Tkalčík, 1995: 50-51, Kolejka, 1963: 97-100) 

Ší ení cyrilometod jského kultu je t eba vid t podle Malí e a Jonové v první ad  jako 

záležitost náboženskou a církevní, z které teprve m l p esah do národní a politické roviny. 
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 Podle Zlámala byl tento zájem ale pouze letmý nahodilý a instrume tál í pro propagač í íle. Odkaz 
árodoo roze ů a o ý h protesta tský h írk í a C rila a Metoděje jako před hůd e husitst í tak hápe 

jako eoprá ě ý. Zlá al, 1985: 184) 
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P edn  vystupoval jako prost edek posílení náboženského cít ní obyvatel a upevn ní pozic 

katolické církve v či zásah m státu do církevních záležitostí a hrozb  postupující 

sekularizace. Centrum této tendence se nachází na Morav , kde v rozv sti vystupovali jako 

zemští patronové, do 60. let i mezi zdejším n meckým obyvatelstvem. Propagaci 

cyrilometod jství zajišťovali vlastenecky orientovaní kn ží s hlavní postavou ve Františku 

Sušilovi. Ti v cyrilometod jství spojili jejich intelektuální odkaz s myšlenkou všelidového 

bratrství, skromnosti a rozvážnosti pro obrodu církve a národa na podklad  zemského 

patriotismu.30 Roku 1849 vznikly spolek Národní jednota sv. Cyrilla a Methoda, na kterých se 

v p irozené symbióze podíleli katoličtí duchovní spolu s p edstaviteli národního hnutí na 

Morav , kte í se sami často z kn žských ad rekrutovali. Hned po roce se ale projevil 

nesoulad mezi t mito dv ma k ídli, načež katolická část založila vlastní spolek D dictví 

svatého Cyrilla a Methoda. (Malí , 2014: 104-105; Jonová 2013) 

Kult v tomto pojetí v polovin  19. století v souvislosti s antiklerikálními tendencemi 

zaujal i vedení katolické církve, pro biskupy se stal obranou proti národním antiklerikálním 

tendencím a pro kn ze možností jak se účastnit národn  buditelské práce. Zároveň 

p edstavoval konkurenci k novým kult m vyno ujícím se s národním obrozením. Podporu 

cyrilometod jského kultu vyjad ovali často slovanští biskupové a v českých zemích se 

vyno ilo mnoho spolk  pro ší ení intelektuálního odkazu v rozv st 31.  Výraznou autoritou 

zde byl olomoucký arcibiskup Fűrstenberk, pro kterého cyrilometod jský kult ve svém 

nadnárodním a náboženském pojetí p edstavoval hlavní pastý ský program. B hem 50. a 60. 

dále zviditelnil cyrilometod jské téma v ím , kdy se usilovn  zasazoval o p evezení ostatk  

sv. Cyrila na Velehrad, dále pak domluvil zm nu data společného svátku patron  z 9. b ezna 

na 5. července. Zm na termínu byla vysv tlována vhodn jším počasím pro konání poutí, 

protože se ale nové datum svátku velmi nápadn  blíží Husov  svátku (6. července), lze 

p edpokládat, že hlavním motivem bylo odpoutat pozornost od tohoto protestantského 

symbolu. Arcibiskup povolal roku 1890 více než sto let po zrušení velehradského 

kláštera Josefem II k jeho obsazení ád jezuit . Tímto výb rem cht l eliminovat 

panslavistické rysy Velehradu, neboť jezuité byli terčem kritiky českých liberál , t žko 

akceptovatelní byli ale i pro vlastenecké kn ží ze Sušilova okruhu. Ke konci století se tak 
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 Mezi hesl , které hlásili k ěží  okolí Fra tiška Sušila , lo apř. „Bůh h e, a ho  u sloužili jako 
Slované“, "Ch e e-li tít s . C rila a Metoděje, es í e ýt je  do rý i křesťa , ale i do rý i árodo i … a 
je  árodo e  ůže ýti do rý  křesťa e ." (Zlámal, 1985: 183) 
31

 Vedle již z í ě ý h Mati e Velehradská, Mati e rillo ethdějská, Družs o Velehrad, Akade ie 
elehradská, Koru a Soluňská, Apoštolát s . C rilla a Methoda a  čet é íst í rilské jed ot . Malíř:  
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Velehrad více vymezuje jako ryze katolické zázemí. (Tkalčík, 1995: 33-34, Ambros, 2011: 

364-365) 

60. léta jsou charakteristická politickým nap tím, kdy se stupňovaly požadavky 

národních buditel . V této atmosfé e začala cyrilometod jská symbolika siln ji zaván t 

panslavistickým duchem, kdy se na povrch vyno ila otázka společné slovanské liturgie, která 

by spojovala všechny p íslušníky slovanských národ  v rámci Habsburské monarchie, a 

odkaz na Velkou Moravu jako argument starobylosti české státotvorné tradice. Nap tí vzniklo 

i ve vztahu státu a církve, která se cítila být ohrožená zm nou církevních zákon  z tohoto 

desetiletí, symbolika v rozv st  zde nabízela potenciál pro vyjád ení nespokojenosti katolík . 

V hlas cyrilometod jské tradice se rychle ší il v českých zemích i v zahraničí, státní ú ady ji 

tedy sledovaly s ned v rou, a snažili se tuto symboliku zdiskreditovat a náboženské oslavy na 

její počest omezovat.  Cyrilometod jský odkaz asociovaný s panslavismem byl nep ijatelný 

jak pro Vídeň, tak pro ím, katolická církev ale vid la v tomto odkazu také ideu ekumenismu 

a vizi sjednocení všech k esťan  v katolické církvi, kdy historický význam apoštol  

prezentovala v jejich oddanosti ímu. Episkopát pocházející zejména z n meckých rod , tak 

jako arcibiskup Fűrstenberk, začal být postupem času opatrný k panslavistickému charakteru 

kultu. Hierarchie se snažila udržet cyrilometod jský kult na nadnárodní výši, na svém 

zemském podklad  z stal otev ený pro české a zároveň i pro n mecké obyvatelstvo, v 60. 

letech spolu s posilováním jeho pozice ve stupňujícím se národním v domí se ale N mci úcty 

k n mu z ekli. (Tkalčík, 1995: 34-37, 50-51, Gabrielová, 2003: 81, Polášek, 1982: 48-51) 

P esto se církev nebránila unionistickému hnutí, které se ší ilo v pravoslavných a 

katolických kruzích za účelem sblížení obou církví. Jedním z  hlavních úsp ch  

unionistického hnutí byla diplomatická jednání s Vatikánem, která vedla k vydání papežské 

encykliky Grande Munus z roku 1880. Ta byla aktem kanonizace obou apoštol . Zd razn n 

zde byl jejich svazek s církví, jejich kult se vymanil ze svého místního rozsahu a byl rozší en 

na celou církev.  Tento akt vyvolal u slovanských katolík  velké nadšení a dal podn t 

k d kovné pouti Slovan  do íma roku 1881, po které papež Lev XIII daroval Velehradu část 

relikvie svatého Cyrila a nechal p i chrámu svatého Klimenta zasv tit v rozv st m kapli. 

Vídeňský tisk si tuto událost spojoval s politickými požadavky Slovan . Církev tuto konotaci 

svého aktu odmítala s argumentem, že vydání encykliky pro ni p edstavovalo spíše snahu o 

upevn ní vazby Slovan  na ím. Panslavistické vyzn ní unionismu a politizace kultu 

vycházející z činnosti národních buditel  byla ale z ejmá, neboť idea nábožensky 

sjednoceného slovanstva posilovala sebev domí slovanského katolického tábora a navíc 

ruských slavjanofil . Ti m li svou vizí sjednocení Slovan  na bázi pravoslaví a v ili 



28 

 

v zavedení pravoslavného náboženství v českých zemích na základ  východního p vodu 

soluňské misie. Unionistická myšlenka se tak ocitla v konfliktním poli na základ  odlišné 

p edstavy, pod záštitou jaké církve by m la být jednota uskutečn na. Kult politizovala 

zejména mladočeská strana. Ta byla od konce 60. v rámci své kampan  proti rakouské vlád  

siln  rusofilsky orientovaná, pravoslavné ob ady anebo p ímo pravoslaví propagovala pod 

záštitou cyrilometod jského odkazu.  (Kolejka: 1963, 106, Jonová, 2013: 31-44) 

Encyklika Grande Munus podnítila velkolepost p íprav poutí na Velehrad . Ty byly 

spojené se sbírkou na obsáhlou rekonstrukci chrámu a založení spolku Apoštolát sv. Cyrila a 

Metod je pod ochranou bl. Panny Marie. K jeho vzniku významn  p isp l Antonín Cyril 

Stojan, pozd jší olomoucký arcibiskup a od 70. let nejd ležit jší postava propagace 

cyrilometod jského kultu a unionismu. V tomto duchu učinil z Velehradu, který se stal 

centrem Apoštolátu, symbolické p emost ní mezi východem a západem k náboženskému 

sjednocení všech Slovan . Na základ  toho se Velehrad stal se začátkem nového století 

mezinárodním centrem unionistických sjezd . Velehradské sjezdy se ve svém všeslovanském 

významu nabízely i jako odkaz pro národn  pro kulturn  politické vize slovanské vzájemnosti 

a od počátku byl sledovány rakouskými ú ady s ned v rou, p estože jejich význam ve 

Stojanov  pojetí byl primárn  duchovního a teologického charakteru. (Górka, 2007: 42-58, 

Špaček, 2007: 58-71) 

Roku 1890 byl klášter tém  po sto letech znovu obsazen eholním ádem, tentokrát 

z ad jezuit . Tato správa se v návaznosti na započatý program rozhodla pokračovat 

v pastorační činnosti a rozvoji poutní tradice, mimo to vyzdvihla význam Velehradu 

v českomoravském katolickém prost edí díky bohaté exerciční a misijní činnosti. Dále tak 

zd razňovala význam Velehradu v českém a moravském katolickém prost edí. Roku 1902 za 

účelem ší ení cyrilometod jského ideje a myšlenky slovanské jednoty vzniká dále Družstvo 

Velehrad a roku 1910 Akademie velehradská, která si klade spíše v decké cíle v této oblasti.  

(Cinek, 1936: 416, 421, 437) 

Cyrilometod jský kult tak plnil s koncem 19. století dv  funkce, jak pro prohloubení 

náboženského cít ní a obranu katolických pozic, tak p i národn  obrozeneckém p sobení. 

V obou p ípadech došlo k jeho politizaci. Tématem Národní strany svobodomyslné a Lidové 

strany na Morav  se stal požadavek na zavedení slovanské liturgie, kdy preference liturgie 

latinské byla prezentována jako lp ní na starých a cizích základech a zpronev ení se 

cyrilometod jské ideji. Malí  charakterizuje inklinaci národn  liberálních stran k 

cyrilometod jské tradici jako politicky účelový krok, kterým reagovala na zvyšující se 

politické preference katolických stran a čelila obvin ní z bezbožnosti, vyzdvihování 
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cyrilometod jského kultu zde tak sloužilo ke smí ením s katolicky orientovaným voličstvem. 

V této rovin  tedy došlo k určitému zplošt ní cyrilometod jské tradice, kdy se omezila na její 

slovanskou a jazykovou složku.32  Kult ale p edstavoval st žejní programové téma i 

k esťansky orientovaných, zejména moravských stran, stal se tak p edm tem soupe ení obou 

pól  politického spektra. S p elomem století tento souboj vyhrál katolický politický tábor, 

když se prost ednictvím kultu bránil a vymezil proti socialistickým a liberálním silám. 

Velehrad se tak stal centrem i politického katolicismu, kdy se zde soust edilo 

k esťanskosociální hnutí a pozd ji se zde rodí i programové principy organizace katolického 

rolnictva. Vlastnické právo nad cyrilometod jským kultem katolické strany dále symbolicky 

stvrzovaly výb rem místa svých sjezd  na Velehrad . (Malí , 2014: 101-104; Hanuš, 2012: 

180) 

Za První republiky cyrilometod jský kult vystupoval vedle zejména svatováclavského 

jako protipól husitských symbol . Jeho výhodou p ed touto konkurencí byla skutečnost, že 

nebyl výlučn  český, mohl tedy oslovovat i Slováky. S rokem 1918 se siln ji ozvala otázka po 

zavedení slovanské liturgie, kterou následn  biskupové delegovali papeži. Ve srovnání s 

prvotním v deckým a teoretickým zájmem o cyrilometod jskou tradici je pro začátek 20. 

století p íznačné upozad ní tohoto tématu v pozd jší reflexi českých národních narativ  ve 

sporu o smyslu českých d jin. Roku 1920 byla povolena o svátcích národních patron  a pouze 

v hlavních chrámech, následn  se toto téma postupn  marginalizuje. V historiografii se u 

cyrilometod jského tématu prosadila p edevším kritika staršího bádání.33 V kontextu 

sbližování katolicismu s národními zájmy b hem 30. let vystupoval cyrilometod jský kult 

jako společná symbolika, definující českou zemi jako katolickou a zároveň most mezi 

Východem a Západem. Usmí ení t chto dvou stran symbolicky stvrdil prezident Beneš svou 

návšt vou velehradského chrámu a projevem roku 1936. (Gabrielová, 2003: 258-259, Hanuš, 

2013: 15-22) 

Pokusy o p stování cyrilometod jské tradice se op t vyno ily v katolickém a 

lidoveckém tisku po 2.sv.v. V tomto období se ale podle Hanuše projevuje v tší úsilí o 
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 Mnozí tuto tendenci, vystupující zejména v . a . lete h, í ali jako z euží á í á ože ský h ýz a ů k 
politi ký  záj ů  a i stru e tál í politiza i kultu, ezi ji ý i apř. Masar k (

Masaryk T.G., Idea 

rillo ethodějská, Naše do a , , č. -3), který si l ědo  jejího pů od ě á ože ského pů odu a 
obsahu. Zájem antiklerikál ě orie to a ý h ladoče hů o tuto tradi i azý á jako eupří ý a eopra do ý, 
kd  po ažo al za h u "psát o otázká h á ože ský h li erál í  i kouste  a horo at pro á ože st í při 

árod í edo i ě". Dále odsuzo al erespekto á í histori ké skuteč osti, kd  podle ěj přijetí pra osla í stojí 
proti české i ulosti a tradi í  refor ač í . 
33

 Např. Ja  Sla ík poukazuje a edostateč ou pra e ou základ u, a to zej é a o se týče otázk  přijetí 
jeji h šle ek a zej é a slo a ské liturgie Ří e , tak ohled ě půso e í ěroz ěstů a politi ké s é ě 
v český h ze í h. C rilo etodějskou tradi i tak oz ačuje za u ěle ko struo a ou du ho í i za účele  
nahrazení tradice husitské. 
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harmonizaci náboženských tradic, tedy jejich p iblížení sv tským význam m za účelem 

sjednocení národních a náboženských skupin v d sledku obecné nivelizace hodnot 

v komunistické společnosti. Po roce 1948 komunistická strategie použila cyrilometod jský 

kult v marxistické interpretaci za účelem vymezení Slovanstva od západní kultury. Tato 

interpretace m la být hlavním nástrojem agitace mezi duchovenstvem. Katolická a 

náboženská dimenze Cyrila a Metod je se v tomto pojetí ztrácela za motivy východního 

p vodu apoštol , slovanského rázu jejich misie a lidového rozm ru jejich p sobení a motiv . 

D raz byl kladen na konfliktní moment apoštol  s franckými kn žími, aktualizoval se zde 

tedy motiv rivality proti n meckému nep íteli, jako nep ítel apoštol , jejich misie a tedy i 

celého Slovanstva zde vystupoval také Vatikán. Zejména na tomto tématu se snažilo rozkolné 

katolické hnutí pod vlivem státu realizovat sv j konečný církevní politiky, tedy ustanovení 

národní církve. (Hanuš, 2013: 16; Valentová, 2014: 62) 

V ateistické společnosti ale zároveň cyrilometod jství vystupovalo jako prost edek 

posílení náboženského cít ní anebo církevn  politických aktivit. D ležitým impulsem pro 

oživení katolického pojetí cyrilometod jské tradice byl II. Vatikánský koncil, který povolil 

v celé katolické církvi používání národního jazyka v liturgii. Poté byl vydán dekret Unitatis 

Redintegratio z roku 1964, kterým byl zahájen dialog mezí západem a východem. S Pražským 

jarem se Velehrad stal místem prvního setkání Díla koncilové obnovy. Symbolika tohoto 

místa pak roste zejména s poselstvím Jana Pavla II. od konce 70. let, pro kterého bylo 

st žejním tématem p ekonání kulturní a duchovní dichotomie Evropy. Tuto ideu zaštítil 

symbolikou slovanských v rozv st , které na základ  apoštolského listu Egregiae virtuos viri 

z roku 1980 označil za spolupatrony Evropy. V encyklice z roku 1985 Slavorum apostoli 

zmiňuje odkaz apoštol  ke kritice lidských práv a svobod, které chápe jako p ekážku kulturní 

jednoty Evropy. (Šebek, 2013: 103-114) 

Pro české evangelíky p edstavoval cyrilometod jský kult p edevším konkurenci proti 

kultu Mistra Jana Husa. V polovin  století se ješt  snažili zd razňovat podobnost ideál  

Cyrila a Metod je s myšlenkami reformace, pojítkem zde byla p edevším liturgie v národním 

jazyce a protin mecký akcent. Soluňskou misii chápali jako maximáln  p edehru české 

reformace. Pozd jší reflexe protestant  ze začátku 20. století p istupovala k odkazu 

v rozv st  kritičt ji. Poukazovaly na formálnost jejich podpory z íma a následnou absenci 

reálného vlivu jejich učení v českém prost edí. Všímali si také katolického nadšení pro 

cyrilometod jskou ideu v obran  p ed jim vlastními vizemi a kulty. Smí liv jší p ístup 

p inesla až 60. léta, kdy se n kolik protestantských autorit vyjád ilo, že cyrilometod jský 

odkaz je možné chápat jako jeden z vlivných faktor  pro českou reformaci, zároveň tato 
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tradice ale p ísluší i katolické církvi. Jejich ideou bylo ekumenické sdílení 

cyrilometod jského svátku mezi katolíky i protestanty. (Morée, 2013: 153-161) 

 

2, 1, Záv r 

 

V tšina citovaných autor  si všímá dvojí podoby funkce cyrilometod jského kultu 

v období národního hnutí. Počátek jeho propagace leží v kn žském prost edí, neopomenutelný 

je zde tedy jeho motiv k posilování náboženského cít ní, následn  také vycházel vst íc 

církevním zájm m jak v ideologickém, tak v politickém smyslu. Zároveň pak vystupoval jako 

téma české kultury a národního narativu, kdy se jako téma nabízel i národním obrozenc m. 

Slovanská rovina cyrilometod jského odkazu v asociaci s ideou národní autonomie a 

samostatné církevní organizace m la již ze své podstaty p esah do politické roviny.  

V koexistenci t chto dvou pojetí p edstavoval apoštolský kult vyvažující a uklidňující prvek 

mezi dv ma protipóly, kdy z stává na církevní p d  a zároveň reprezentuje národní zájmy 

jako konkurence jiných nov  atraktivních symbol . 

 Jak národní obrozenci ve svém útoku na habsburskou nadvládu, tak církev ve své 

obran  proti ztrát  svých pozic ve státní sfé e a společnosti, ob  strany používaly 

cyrilometod jský kult jako nástroj aktivizace společnosti a argumentační zázemí pro své 

nároky a požadavky. Státní aparát zákonit  musel sledovat ší ení tohoto kultu s podez ením a 

p ijmout pot ebná opat ení. Zatímco národní politické tendence s postupem času sílili, 

postavení církve se konsolidovalo v její pod ízenosti státní moci. V této situaci pak již 

rakouská vláda nem la velký zájem zakazovat velehradských poutí, což by zbytečn  mí ilo 

proti náboženskému a katolickému cít ní lidu.  Zároveň se význam kultu oslabil s koncem 19. 

století, kdy se vyno ila kritika jeho politického zneužívání. Za p etrvávajících antiklerikálních 

tendencí b hem První republiky byl z katolické strany dále podporován pro posílení konfesní 

identity v reakci na konkurenční husitské narativy. Postupem času ale v kontextu nových 

geopolitických hrozeb p evládl jeho ekumenický význam, který dokázal zast ešit i katolickou 

identitu v rámci identity národní. S počátkem komunistického režimu se kult op t stává 

polem, na kterém se realizují dva konfliktní diskurzy, státní se svou slovanskou vizí a církevní 

se svou ideou nadnárodního duchovního společenství. S úpadkem vlivu oficiální státní 

dogmatiky se na úkor první interpretace ujímá zejména druhá.  Na základ  toho, do jaké míry 

cyrilometod jský kult p esahuje sv j náboženský rozm r do kulturní a politické sféry, nazývá 

Hanuš (2012) cyrilometod jství jako vlastní náboženskou kulturu. Jako takové se mohlo stát 

nejen polem st etávajících se diskurz , ale také platformou pro jejich další rozvoj, kdy se 
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Velehrad stal epicentrem dalších aktivit v duchovním, kulturním, v deckém i politickém 

sm ru.  

Hanuš si všímá nejednoznačnosti interpretace sv teckých či obecn  mytologických 

narativ . Ty se ve svém tajemném a dávném p vodu p ímo vybízí k historické manipulaci a 

k širokému využití p i hledání hodnotových opor nových diskurz . Cyrilometod jský kult je 

podle n j ideovým konstruktem, jako takový ale na aktuální zájmy a programy určitých 

skupin na pozadí politicko-kulturn -sociálních souvislostí. Národní interpretaci p íb hu 

charakterizuje jako reduktivní, neboť zkresluje dobový kontext. Tato manipulace je podle n j 

dokladem o hluboké zako en nosti víry v kultu e a o závislosti českých zemí na zahraničních 

duchovních a kulturních vlivech.34 Na základ  tohoto pojetí se nabízí mluvit o 

cyrilometod jské úct  od poloviny 19. století v Hobsbawmových pojmech jako o nov  

vynalezené tradici. Tento kult byl pom rn  silný již v barokní dob , spíše ale jen na lokální 

úrovni, národní anebo zpočátku alespoň zemský rozm r získává až v rétorice vlasteneckých 

kn ží a pozd ji reprezentant  národního hnutí. Jejich prost ednictvím se p vodní tradice 

naplnila novými významy vystupující z daného sociokulturního prost edí. Ideové konstrukty 

se podle Hanuše prosazují a upevňují v historickém pov domí, zejména pokud jsou 

institucionalizovány. Cyrilometod jská tradice byla tato institucionalizovaná již ve svém 

církevním zázemí, tak jako jiné náboženské kulty, p ijala navíc i záštitu a podporu v politické 

sfé e a v rámci četných spolk , které za tímto účelem p ímo vznikly. (Hanuš, 2007: 352-361; 

2012: 168-169) 

Podle Hrocha (2009) je v procesu vytvá ení národního v domí jedním z typických 

motiv  odkaz na význačné osobnosti, které se vážou na p echodné anebo slavné období. 

Hledání počátk  české státnosti v období Velkomoravské íše je sice nadnesené, postavy 

Soluňských apoštol  zde ale vystupují ve své kulturní hodnot  jako odkaz na určitou 

vysp lost českého území v období raného st edov ku. Proč se ujal ve své dob  práv  

apoštolský kult, vysv tluje Hastings (1997). Ten vidí roli Cyrila a Metod je p i konstrukci 

národního v domí jako typickou, neboť významní kn ží se objevují ve v tšin  evropských 

národních narativ . Prototyp kn ze je poplatný nacionalismu na základ  toho, že p edstavuje 

osobu, která propojuje jednotlivé t ídy, bohaté a chudé, inteligenci a nevzd lané, nobilitu a 

poddané a má již sama o sob  do určité míry posvátnou kvalitu. V této kn žské funkci se 

nabízel národním obrozenc m na prvním míst  Hus, vedle této kontroverzní a za heretika 

označené postavy jsou Cyril a Metod j snáze p ijatelnou alternativou pro celou společnost.  

                                                           
34

 Na ísto použitý h arati ů a rhuje i terpreto at ýz a  rilo etodějského kultu  ko te tu ře ko-

ří ské kultur  a způso u tehdejšího středo ěkého šle í. 
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3, VELEHRADSKÉ POUTI NA POZADÍ FORMUJÍCÍHO SE NÁRODNÍHO V DOMÍ 

 

Tématem této kapitoly jsou velehradské pouti od svých prvních událostí v tšího 

rozsahu, tedy od roku 1863, do konce éry První republiky. Jedním z určujících a zásadních 

proud  ve společnosti této doby je nacionalismus. Proto m  bude zajímat, jak se poutní 

tradice reprezentující církev a starý ád st etávaly s tímto novým ideovým prvkem v české 

společnosti. V první části této kapitoly p edstavím teoretické pojetí vztahu náboženství a 

nacionalismu obecn . V další části se pak budu zabývat otázkou, jak se tento vztah promítl 

v českých zemích nejd íve v období habsburské nadvlády a následn  za První republiky. 

Cílem této kapitoly je ukázat, jak se tyto kontexty promítly v tradici velehradských poutí, tedy 

jaké zájmové skupiny se zde prezentovaly a na podklad  jakých interpretací 

cyrilometod jského kultu. Na základ  toho bych cht la odpov d t na otázku, do jaké míry se 

poutní tradice nabízela jako prostor pro manifestaci v rodící se občanské společnosti a na 

pozadí vystupujících národních zájm  a formulující se národní identity.  

 

3,1, Náboženství a nacionalismus 

Jak již bylo zmín no v p edchozí kapitole, poutní společenství a symbolika m že 

vystupovat k zast ešení nejen náboženské identity, ale speciáln  v 19. století pak i národní 

identity. Idea národa a idea náboženství jsou dva st žejní prvky determinující evropskou 

historii a moderní sv t. Problematika vyjasn ní vztahu nacionalismu a náboženství začíná už 

u definice t chto dvou fenomén  a specifičnosti a zvláštnosti jejich jednotlivých typ . 

Nejd íve bych tedy cht la p edstavit teoretické p ístupy v nované tomuto vztahu, kdy se 

v nuji zejména t m, které analyzují souvislost mezi západním k esťanstvím a nacionalismy 

p íslušnými pro oblast p sobení tohoto náboženství. Na práv  nacionální tendence jsem se 

rozhodla zam it proto, že pro českou společnost od konce 19. století p edstavovaly 

fundamentální a široce sdílené hnutí, které tak podle mého názoru nemohlo nerezonovat 

v poutní tradici.  

Klasické a nejčast ji citované teorie pojednávají o náboženství a nacionalismu jako o 

dvou obdobných fenoménech.  U počátku tohoto p ístupu stojí Émile Durkheim, (2002 

[1912]), který k ob ma fenomén m p istupuje funkcionalisticky, kdy je charakterizuje 

p edevším jako sociální a morální sílu, která má zásadní kohesivní, normativní a regulativní 

funkci, neboť společnost se podle n j v rituálech a společn  sdílené ví e obnovuje a potvrzuje 

zde svou identitu. Náboženství je tedy podle n j zásadním p edpokladem a nutnou součástí 

společnosti, obrat k nacionalismu pak vidí jako pouhou zm nu symboliky. V jeho návaznosti 
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pak pokračuje nap . Hayes (1926), podle kterého nacionalismus mobilizuje hluboké a 

p esv dčivé emoce, víru v nadpozemskou sílu, pocity úcty a nabízí rituály a posvátné dny, 

mytologii i teologii národa, ideu spasení a nesmrtelnosti a posvátného ob tování. Tyto 

p vodn  náboženské prvky jsou zásadní pro konsolidaci skupiny, kdy jejich sdílení zaručuje 

společnou identitu. (Burbaker, 2012: 2; Zubrzycki, 2014: 22; Smith A., 2000: 798). 

 Nep ímo a docela odlišným sm rem navazují na tento odkaz p edstavitelé 

modernistické teorie nacionalismu, podle kterých jsou národy a jejich p edstavy produktem 

specifických podmínek moderní doby, zejména pak industrializace, kapitalismu, či rozvoje 

tisku a vzd lání. V rámci toho pak plní i n které funkce náboženství, kdy jsou zdrojem 

organizace společnosti, kolektivní identity, legitimizujícím rámcem politiky a suverenity státu 

a jeho ideologie. Nacionalismus tedy podle nich za podmínek sekularizace vystupuje jako 

posvátný princip a na základ  toho m že zcela nahradit náboženství. Vedle jiných 

(Hobsbawm, 1983; Gellner, 1983; Anderson, 1983) k této teorii výrazn  p isp l Ellie 

Kedourie ve své knize Nationalism (1960). Výchozím bodem jeho studie je Kant v 

kategorický imperativ, který p ipustil myšlenku, že základ tradiční morálky neleží v Bohu ale 

v lidech a že autonomní v le člov ka opravňuje k tomu, aby sám vládnul. Od toho pak již 

nebyla dlouhá cesta k p edstav  práva na sebeurčení, která se p enesla od osvícenských 

myslitel  do politické dimenze. Vedle toho zm na tradičního uspo ádání morálního základu 

vedla k relokaci centra zla. Tím již nebyl ďábel, boj proti n mu byl nahrazen sm ováním ke 

zm n  a k progresu – a k tomu je n kdy t eba prosadit zájmy své skupiny na úkor jiných. 

(Kedourie, 1960: 28-32, 51-62).  

Anderson definuje národ jako „politické společenství vytvo ené v p edstavách – jako 

společenství ze své podstaty ohraničené a zároveň suverénní.“35Suverénní v této definici 

znamená, že stát sám je mírou svobody, tedy bez zajišt ní své legitimity církví (nemusí tedy 

znamenat, že bez nadvlády Boha). Nechce tvrdit, že nacionalismus nahrazuje náboženství, ale 

p edkládá teze, ve kterých ukazuje možnost vzniku národ  na základ  rozpadu p vodních 

kulturních systému. Jazyk p estal být chápán jako sám výraz ontologické pravdy a panovník 

ztratil svou posvátnou charakteristiku, v rámci které byl chápán jako st edobod společenství. 

Dále došlo k rozšt pení kosmologie a historie, kdy čas začal být pojímán kontinuáln  a 

s rozvojem tisku také v celospolečenském rozsahu. P vodn  náboženskou funkcí národa je 

ešení otázky smrtelnosti, na kterou nabízí odpov ď národ v kontinuit  svého společenství. 

(Anderson, 2008 [1983]: 11-15) 
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 A derso  Be edi t, Předsta  společe st í, Ú ah  o pů odu a šíře í a io alis u, Karoli u , , str.  
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Brubaker navrhuje se dívat na toto téma vice strukturalisticky. Nacionalismus a 

náboženství mohou být zdrojem jednak formy identifikace, kdy vysv tlují obsah identity, 

d ležitá je ale i jejich role v organizaci společnosti, kdy ohraničují, kdo do národa pat í. 

Církev ve starém režimu do určité míry podporovala svou kontrolou nad manželskými svazky 

endogamii a pomohla tak formovat sociální segmentaci na náboženském podkladu.  Brubaker 

neupírá náboženské symbolice, imaginaci a rétorice vliv na nacionalismus a p edpokládá také 

jejich vzájemnou propojenost, která se u r zných národ  odlišuje svou mírou. P esto se 

nestaví zcela odmítav  k jádru sekularizační teze. Souhlasí s tím, že náboženství ztratilo svou 

záštitu nad veškerými sférami společnosti, které se tak staly autonomními, a jeho role se 

p enesla do privátní sféry. (Brubaker (2012: 4,5) 

Posvátná doména byla ve státu vždy obsažena, ko eny nacionalismu ale tkví v dob , 

kdy církev a stát, tedy dv  instituce nárokující si monopol na pravdu, stály proti sob , a tudíž 

muselo dojít k odd lení jejich p sobnosti. Modernisté zd razňují privatizaci náboženství a 

všímají si také toho, že nacionalismus reorientoval centrum pozornosti z transcendentálního 

na pozemskou sféru. Podle Greenfeld (2006), Zubrzycki (2014) Smithe (2000) a Hastingse 

(1997) ale vztah mezi náboženstvím a nacionalismem nelze vid t tak jednoduše, neboť 

náboženství je stále p ítomné v moderních národech a jeho institucích. Charakter posvátného 

se p enesl na symboly, instituce a ideje národa, státní sféra se tedy sakralizovala. 

Nacionalismus tedy lze chápat jako druh uv dom ní, které sakralizuje porfánní, a na základ  

toho má náboženský charakter. V této fúzi pak také inverzn  dochází k politizaci náboženství, 

kdy náboženské symboly mohou být chápány jako posvátné skrze jejich význam pro národ. 

Otázkou by tedy m lo být, jak nacionalismus a náboženství mohou koexistovat a mísit se, 

tedy jakou roli m že mít náboženství v moderním národ  pro formování identit a mobilizaci 

mas, a na druhou stranu jak nacionalismus m že ovlivnit náboženskou identitu a formy 

religiózního života. (Greenfeld, 2006: 93-99 a Zubrzycki, 2014: 17-22, 220-221, Smith A., 

2000: 799)  

N kte í auto i dokonce naopak nacházejí ko eny nacionalismu v náboženské obrod , 

tedy reformaci. Ta podpo ila používání národních jazyk  a nahradila univerzální k esťanství 

lokálními církvemi, načež konfesionalizace revidovala vztah mezi státem a církví. Idea 

kn žství všech v ících a individuální p ístup k bibli36 dále stimulovaly participaci lidových 

vrstev na náboženském život  a povzbudily myšlenku komunity rovných a suverenity lidu 
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 Podle Hastingse (1997: 18-  je oti  ároda o saže ý  i li stěžej í  prvkem pro rozvoj nacionalismu, 

sleduje ted  pří ou korela i ezi šíře í  Pís a s atého  árod í h jaz í h a čase  z iku a silou árod í h 
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namísto suverenity církve a království. Reformace dále odvrátila p vodní tolik d ležitou 

orientaci myšlení lidí na spasení, čímž oslabila pozici církve. Toto náboženské hnutí podnítilo 

rozvoj národních stát , žádný z uvedených bod  ale nep edstavuje odklon od náboženství.  

(Greenfeld, 2006: 100-104; Zubrzycki, 2014: 17-22; Brubaker, 2012: 6-8).  

Proti tradičnímu modelu osvícenské racionalizace a odklonu od náboženství sm rem 

k nacionalismu vystupuje také Smith. Nacionalismus i náboženství sice odpovídají na určitou 

krizi společnosti, první uvedené pak na krizi identity v reakci na zhroucení p vodních 

komunit. Tato teze ale podle n j není dostačující, protože nevysv tluje, proč lidé p ijímají 

mezi jinými práv  národní identitu. P vod národu je podle n j dvojí, zaprvé v komunit  

založené na p edpokládaném etnickém p vodu, u tzv. ethnie, a zadruhé v komunit  v ících, 

tedy t ch, kdo sdílejí stejné hodnoty a cíle a dokážou si sebe p edstavit jako ohraničenou 

suverénní a horizontální politickou komunitu.37 Moderní národy ve svém formování 

kombinují a transformují určité etnicko-religiózní motivy, tradice, symboly a mýty pro nové 

politické cíle. Nacionalismus se tedy bytostn  zakládá na minulosti. Minulost je napln na 

posvátnem, autenticitou, hodnotami a tradicemi, náboženskými zejména. Bez vyzdvižení a 

politizace minulosti by národ nevznikl, neboť d dictví minulých generací formuje naše 

porozum ní p ítomnosti. Nacionalismus na základ  toho nazývá „Religion of History“. 

Náboženství tedy se vznikem národ , tak jak tvrdí sekularizační teze, nemizí, ale jeho obsahy 

se v pozm n ných formách promítají v ideji národa. (Smith A., 1998: 105-109; 112-116, 

Smith A., 1999) 

Hlavní myšlenkové rámce nacionalismu nachází v osvícenství, které znovuoživilo 

antické vzory38, a ve Starém zákon 39. Obecn  pak nacionalismus p ebírá z náboženství čty i 

základní posvátné motivy. Prvním a st žejním prvkem pro utvá ení národní identity je motiv 

vyvolenosti etnika, který nabízí p edstavu vize a osudu národa. Podle židovské nauky vznikla 

mezi etnikem a božstvem smlouva, která p islibuje určité benefity za dodržování daných 

povinností. Tato idea se promítá i v k esťanských společnostech, kde se nejsiln ji projevila 
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 Přestože A. S ith azý á árod jako „pos át é společe st í“, ted  ko u itu ěří í h, ezuje se od 
Anderso o a pojetí předsta  společe st í. Ide tita je  jeho pojetí ko ti uál í přes ge era e a její  pojítke  
je sdíle ý se ti e t, společ á ůle a po it rodo é pří uz osti.  Na io alis us je pak h utí  za auto o ii, 
jed otu a ide titu společ osti a určité  úze í. K to u je potře a udržo at kultur í hod ot  a ědo í 
i di idualit  ároda, kd  se její čle o é a základě sdíle é ír , pa ěti a se ti e tu sdružují  árod í isi a 
osudu národa. (Smith 2000: 796-798, 802-803) 
38

 Ve společe ské a politické oblasti se proje il li  a ti ký h oti ů jako o ča st í a prá í ro ost, láska 
k lasti a so iál í solidarita, společe st í, úze í jed ota a kult hrdi ů. Moder í árod  pak po zoru a ti ký h 
hrá ů začal  sta ět a ýz a ý h íste h udo  pro politi ké a kulturní instituce spojené s ideou národa. 

(Smith A., 2015) 
39

 Podle Hasti gse  je idea ároda o saže á  i li doko e hla í  pod ěte  k rozvoji moderních 

árodů a a základě toho u isťuje koře  a io alis u až do středo ěku. 
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korelace s p edstavou vyvolenosti moderních národ , což se stalo jádrem národní identity a 

pomohlo stanovit místo národa na mezinárodní scén . Z p edstavy vyvoleného společenství se 

vyno ila myšlenka národa jako forma závazku k hodnotám svobody a rovnosti a solidarity, 

které mají být zárukou progresu. Národní v domí ve variabilit  svých ortodoxií jsou pak 

odrazem religiózních dogmat, která zaručují morální nad azenost nad ostatními. Vize spasení 

národa a osvobození ducha rezonuje pak zejména u utlačovaných národ  jakožto osvobození 

politické a sociální. (Smith A., 1999, 2015, 2000: 804-812). 

V další rovin  nacionalismus p ebírá ideu posvátné zem . Náboženské společnosti 

sakralizovaly krajinu prost ednictvím kostel , poutních míst anebo jiných posvátných bod . 

V moderním státu posvátných kvalit nabývá historické území jakožto kolébka národa anebo 

jako krajina s body historických událostí, shromaždišť, poh ebišť či legend, symbol  a jiných 

motiv  obsažených v historickém v domí etnika. Tento proces zposvátn ní p dy nazývá jako 

teritorizace pam ti, kdy se území stává součástí p edstavy společnosti tak jako je společnost 

vid na jako součást území. Vztah k prostoru vytvá í prost ednictvím um ní, literatury či 

ceremonií citové pouto k zemi jako domovin  p edk  a národních hodnot. Tyto sentimenty 

prostupující sekularizovanou společnost se pak nutn  zrcadlí i v geopolitické realit . 

Religiózní p edstavy dále p edjímají v moderních národech vize kanonických či slavných 

období. Tyto tzv. zlaté v ky jsou vzpomínkou na úsp šnost a slávu náboženské komunity 

anebo etnika, upozorňují na jejich výjimečnost a p edznamenávají jejich osud. Posledním 

společným motivem je pak motiv zposvátn ní osob. Tuto roli svatých nahradili hrdinové, 

kte í se ob tovali národu a zajistili si tak v čný život v srdci jeho člen . Slavná smrt hrdin  

p edstavuje napln ní jejich osudu ve jménu národa a krok k lepšímu životu pro nadcházející 

generace. Národ tak nabývá rozm ru posvátné komunity mrtvých, živých a ješt  

nenarozených, nabízejíce tak i kontinuitu člov ka uvnit  této komunity. (Smith A., 2000: 804-

812) 

Víra ve vyvolenost etnika, vazba k posvátnému teritoriu, vidina zlatého v ku a kult 

slavné smrti nachází odraz v národní identit  a solidarit . Na jednu stranu nacionalismus 

m že vznítit kolektivní vášn , probudit nap tí mezi státy a podpo it exkluzi etnických menšin, 

na druhou stranu pak sdílené rituály a symboly mohou zprost edkovat společnou zkušenost 

r zným etnik m a cizinc m a podpo it tak naopak jejich inkluzi.  Zároveň se pak rituály a 

symboly a další prvky p evzaté z náboženství stávají atributy státnosti samotné a pomáhají 

legitimizovat národ na mezinárodní rovin . (Smith A., 2000: 804-810; Smith A., 1999) 

Teorie zabývají se vazbou nacionalismu a náboženství se v posledních desetiletích 

často obrací na specifickou formu tohoto vztahu, která vykrystalizovala jakožto náboženský 
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nacionalismus. Nap íklad Juergensmeyer (1993) pak rozlišuje dva protikladné druhy 

nacionalismu, sekulární a náboženský. Druhý typ se objevuje p edevším v bývalých koloniích 

anebo v zemích východní Evropy. Náboženská složka zde pomáhá vytvo it pocit kolektivní 

identity a specifikovat obsah národa tam, kde se to nepoda ilo státu a politice. Národ pak ve 

spojitosti s náboženstvím nabývá nadpozemských kvalit a na základ  své sakralizace si 

nárokuje regulaci všech sfér společnosti a formuje autoritá ské, fanatické a násilné formy 

vlády. Tyto p edpoklady jsou posilovány v p ípadech vzájemné konfrontace jednotlivých 

vyznání.  (Omer a Springs, 2013: 18-23; Brubaker, 2012: 14-15; Hastings, 1997: 191)  

V tší nepropustnost vn jších hranic etnika a hostilitu v či cizinc m sleduje u 

nacionalismu charakterizovaného konfesní p íslušnosti také Greenfeld a ezník. Náboženská 

identita vychází ze vztahu k určitým hodnotám, je tedy otev ená inkluzi. Na rozdíl od toho je 

národní identita kódována formáln  za podmínek spln ní členství, možnost inkluze je zde 

zkomplikována.  Greenfeld si zároveň všímá toho, že se náboženství jako prvek národní 

p íslušnosti stává askriptivní funkcí vyjád ení kolektivní identity a jeho p vodní obsah a 

osobní oddanost se vyprazdňují, náboženská víra se v tomto p ípad  stává vágní. 

Náboženskou složku nacionalismu pak nelze brát p íliš vážn , kdy náboženské prvky je nutné 

chápat spíše jako vn jší znaky a symboly profánního charakteru. (Greenfeld, 2006: 107-110; 

ezník, 2001: 76-77) 

ezník (2001: 74-81) si všímá na roli konfesní identity vzhledem k nacionalismu.  

Tento vztah charakterizuje zejména jako dynamický a vysoce variabilní. Novov ká 

konfesionalizace se postupn  promítla do jiných kolektivních identit, kdy se vyznání stalo 

jedním z nejd ležit jších projev  jejich kontinuity a zast ešovalo je signifikantními 

charakteristikami pro jejich snadn jší vymezení. Konfesní p íslušnost byla v novov kém sv t  

jedinou identitou, jež nabízela kolektivní p íslušnost bez ohledu na stav, byla tedy otev ená 

širokým společenským vrstvám. V interakci s národní identitou, zejména když se kryla 

s etnickou a jazykovou identitou, pak vyznání v r zných podobách vystupovalo jako jeden 

z národn  relevantních zájm . Nejvýrazn ji se tento motiv objevoval v p ípadech, kdy se 

malý národ konfesn  odlišoval od elit dominantního národa. Autor ale zd razňuje, že 

konečnou rovinou je zde ale vždy národ strukturovaný z více identifikačních rámc . Do 

tohoto vztahu pak zasahuje ješt  stanovisko oficiální reprezentace církve k národnímu hnutí a 

otázka, do jaké míry bylo konzistentní v celé církevní hierarchii.   

Zubrzycki v mnohém navazuje na Smithe, oproti n mu ale klade v tší d raz na 

sociokulturní a institucionální okolnosti v situaci aktuáln  se tvo ícího národního v domí. 

Navrhuje redefinovat základní prom nné na symbolické diskursivní formy a institucionální 



39 

 

kontext, ve kterých se jak náboženství, tak národ pohybují. V odkazu na Greenfeld (2006) 

poukazuje na to, že zm na pozice církve ve stát  se nemusí odrážet na v religionizit . D raz 

by m l být kladen také na odd lení pozice státu od nacionalismu, kdy forma státnosti nemusí 

být totožná s charakterem národního uv dom ní. Státní diskurs se stává d ležitou prom nou, 

která ovlivňuje roli náboženství na utvá ení národní identit. Na p íkladu Polska v období bez 

vlastní státnosti pak ukazuje, že se náboženská víra v tomto p ípad  m že stát p edm tem 

sebeidentifikace národa. (Zubrzycki, 2010: 613-614, 2004: 218-22) 

Pokud vidíme p vod a dynamiku nacionalismu horizontáln  jakožto produkt 

společnosti jako takové, nabízí se v novat více pozornosti emocionální složce národní 

identity. Ta se aktivizuje a formuje zejména prost ednictvím symbol , rituál  a p íb h , které 

podle A. Smithe nacionalistické zájmové skupiny používají jako zbran . Nacionalismus tedy 

podle n j není pouhou doktrínou, ale i prost edkem duchovní mobilizace, aktivizace a ízení 

na společenské a politické rovin . Nejsiln ji pak ve společnosti rezonují symboly osobností, 

neboť ty se odehrávají ve sfé e privátních vazeb. Již zmín ný motiv slavné smrti hrdin  po 

sob  zanechal v každém národ  hrobky, monumenty a vzpomínkové rituály, které nezap ou 

výp jčky z náboženských tradic a samy o sob  nabývají posvátných kvalit. Výrazné jsou 

symboly národních hrdin , které do jisté míry nahrazují roli náboženských v dc  jakožto 

nositel  tradic a hodnot a zprost edkovatel  koherentní podoby sv ta. (Smith A., 2000: 808-

810; 1999: 103-105) 

Význam symbol  akcentuje také Zubrzycki. Charakterizuje je jako sociáln  

konstruované a kolektivn  sdílené entity, jejich interpretace je tedy vždy závislá na 

konkrétních institucionálních, politických a sociálních kontextech. 40 Sám národ m žeme 

chápat jako symbol, a jako takový je ve svém jádru konstruován historicky, ve vrstv  ad 

historických narací. Obsahový rámec národa se t íbí a specifikuje v p evládajícím diskursu v 

rámci jednotlivých událostí, symbol  a text , které souvisí s národní identitou. Národ existuje 

pouze v síti t chto diskurs  a v jejich formulaci se kulturn  produkuje. Vedle oficiální 

interpretace se m že prosadit i interpretace opozičních skupin.  Obsah ideje národa je tedy 

pom rn  tvárný, limity této tvárnosti jsou dány relativní stálostí narativních struktur a 

symbol , ve kterých je národní identita formulována. Na základ  toho tvrdí, že vztah 
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 V návaznosti na Tur era  sleduje operati í a relač í pole fu k e s olu, ted   jaké situaci, kým a 

před ký  a dále  jakém vztahu k ji ý  s olů  l s ol použit. Jeho ko ep i dále roz ádí, kd ž t rdí, že 
ož osti s olů e oko at e o e hází z jejich pozice ezi růz ý i histori ký i arati . Vší á si pak 

sil ého li u, který á a te to pote iál s olů politi ký diskurs. Protože ýz a  s olu e í z ela fi í, 
ůže se stát o jekte  sporů ohled ě s é defi i e, kd  se ýz a  e e tuál ě od ozuje od tě h, kdo mají 

dostateč ou sílu, autoritu a prestiž. Zu rz ki, : , -170) 
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náboženství a nacionalismu není možné zredukovat podle funkcionalistických či 

modernistických scéná , kdy sám obsah pojmu národ je prom nlivý, což p edurčuje 

dynamický charakter tohoto vztahu.  Pro jeho poznání je tedy d ležitá interpretace 

konkrétních symbol  spojených s národní identitou na pozadí prom ňujících se oficiálních a 

opozičních diskurs . (Zubrzycki, 2014: 27- 28, 172, 216-218) 

Historickými narativy jako faktory vstupující do utvá ení národní identity se v nuje 

také Hroch. Významná role d jin odráží modernizační prom ny společenského myšlení a 

osvícenský koncept společnosti, kdy je jedinec nebo skupina vnímán v rámci sledu událostí, 

do st edu pozornosti se dostává zm na a vývoj a to nejen vzhledem k budoucnosti, ale i k 

minulosti. Historie v dob  probouzejícího se národního v domí m la za cíl p edevším najít 

vazby současník  k jejich minulosti, tedy podat kontinuální obraz d jin. Tehdejší 

historiografie prezentovala osud národa primárn  na politických d jinách, pokud ty nebyly 

p íliš slavné, nahradily je kulturní d jiny. V každém p ípad  se v 19. století d jiny psaly 

výhradn  jako národní d jiny, aby podtrhávaly jedinečnost každého národa, legitimizovaly jej 

a vytvá ely společnou identitu a p edstavu národních hodnot. (Hroch, 2009: 168-178) 

Obsah historického v domí se formuje v pr niku historiografických konstrukcí 

s populárními p edstavami o minulosti a mytologickými lidovými p edstavami. Čím blíže je 

tento proces nacionalismu, tím více zde p evládá druhá složka, která dokáže produkovat 

symboly národní existence. Mýty ve své celospolečenské sdíletelnosti usnadňují komunikaci 

mezi p íslušníky národa, zprost edkovávají solidaritu a podpírají ideu kontinuity národní 

existence. Národní d jiny postupn  prostupující do každodennosti národa zejména 

prost ednictvím beletrie a školní výuky nesly potenciál své instrumentalizace pro 

nacionalistické cíle. Do pop edí se dostávaly účelov  pojaté p íb hy reprezentující 

primordialistickou koncepci národa.  Hroch je pom rn  kritický k Hobswamov  teorii 

vynalezených tradic (viz. dále) kdy podtrhuje, že všechny tradice včetn  mýt  zapadají do 

hodnotových systém  a p edstav minulosti uchovávaných ve společnosti. Všímá si ale také 

účelové selekce a modifikace mýt  a historických událostí podle nových pot eb. (Hroch, 

2009: 189-200) 

 

Náboženství a nacionalismus v českých zemích 

 

Nacionalismus v českých zemích m žeme charakterizovat podle Hrocha jako národní 

hnutí vycházející ze situace nevládnoucí, nestátní etnické skupiny. Skupinová identita se 

v t chto p ípadech orientovala na relikty národních d jiny a etnicky a kulturn  definovanou 
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pospolitost. Protože tato etnika vycházela ze situace kulturn  podmín ného znevýhodn ní, 

významnou roli zde m ly národn  relevantní rozpory, tedy témata, která m la potenciál 

formovat obraz nep ítele na základ  st etu zájm . Jako jeden z národn  relevantních rozpor  

m že v interakci s etnickou identitou vystupovat také vyznání anebo náboženství. Toto není 

zcela p ípad českého etnika, které bylo z naprosté v tšiny konfesn  konzistentní s katolicky 

definovanou Habsburskou íší. I p esto ale církev na poli utvá ejícího se národního v domí a 

obrazu národních d jin získávala do určité míry nálepku nep ítele národních zájm . 

V následující části této kapitoly bych cht la p iblížit podmínky vztahu náboženství a českého 

národního hnutí. (Hroch, 2009: 267-269) 

V 18. století se v českých zemích za podmínek rekatolizace a silné barokní zbožnosti 

vyno ovaly vlastenecké tendence v rámci tzv. zemského patriotismu. Obrana katolicismu a 

obrana češství zde splývaly, kdy se identifikačními rámci patriotismu stala katolická tradice 

zároveň s historickou krajinou. Tyto dva prvky se spojovaly zejména v kultu českých sv tc , 

tedy symbol  národa i obránc  víry, a mariánských poutních míst jakožto bod  v krajin , 

v níž Panna Marie našla zalíbení. Církevní organizace pln  respektovala staré zemské celky, 

k nástupu zemského patriotismu tedy zachovávala neutrální postoj a n kdy jej p ímo 

podporovala. (Malý 2003: 18-25, Ko alka, 1996: 57) 

Poté, co reformace narušila církevní jednotu Evropy, spojila Habsburská monarchie 

s Vatikánem své síly na společnou obranu katolicismu. Josef II. aplikoval na církevní domén  

osvícenské principy, kdy role církve m la spočívat zejména v její morální užitečnosti, tedy ve 

služb  státu jako integrující síla, ú ední aparát a kulturn  vzd lávací spolek. Vliv katolické 

církve byl výrazn  omezen zejména v byrokratickém pod ízení církví státní kontrole ve všech 

oblastech její činnosti.41 Od této doby se tedy církev potýká s mocí sv tskou ve snaze obhájit 

svou vlastní svébytnost a autonomii, kontrola náboženského života a církevní činnosti se 

prohlubuje pak zejména za Matternichovy vlády.42 (Malý, 2003: 18-25, 49-67; Petráček, 

2009: 50-51) 
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 od povinnosti kontrolovat vnitro- írke í aříze í a delega i prá  a z a e á í, přes dohled ad ýko e  
írke í h fu k í e společe sko-sprá í do é ě až k zásahů  do o řad í h úko ů, zej é a o se týká s átků, 

slavností a poutí. 
42

 Petráček si ší á i pří osu os í e st í pro á ože st í. Refor a far í sprá  Josefa II zajistila dofi a o á í 
a dostupnost far a tím podnítila zejména ve venkovských oblastech rozvoj duchovního ži ota a výchovu 

v křesťa ské  du hu. Z odliš ého pohledu se a toto té a dí á Ma h, který t rdí, že stupňují í se sepětí írk e 
se státe  z a e alo postup ou ztrátu jejího u i erzál ího harakteru, ož arušilo její legiti itu. Ma h, 
2009: 57-58; Petráček, 2009: 45-46) 
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Českému národnímu hnutí chyb la česky mluvící a etnicky vymezená šlechta a 

m šťanstvo, roli t chto autorit do velké míry nahradil klérus.43 Fara často sloužila jako 

ohnisko společenského života a duchovní disponovali obsáhlými knihovnami. Klérus se 

aktivn  podílel na ve ejném život  včetn  podpory nových institucí reagujících na problémy 

modernizace, integroval národní oslavy s církevními ob ady anebo prosazoval zavedení 

češtiny do liturgie. Do poloviny století nebyl nijak artikulován rozpor mezi češstvím a 

p íslušností ke katolické církvi, kdy práce pro národ a prožívání své katolické víry byly jak 

pro duchovní, tak pro laiky, zcela v souladu. Mezníkem národní a katolické symbiózy je rok 

1848. Revoluce otev ela politická témata státoprávní autonomie českých zemí, voleb do 

všeobecného sn mu či antagonismu v či N mc m, která začala p esahovat d ív jší 

nábožensko-kulturní rámec vlasteneckých ambicí. České národní obrození p ešlo do nové 

fáze, která je výrazn  ovlivňována novým liberáln  občanským pojetím národa. Tyto tendence 

ohrožovaly hodnoty konzervativn  smýšlejících katolík , kte í obhajovali specifický status 

katolické církve a k vlasteneckému hnutí zaujali rad ji opoziční postoj. P ed duchovní byla 

postavena otázka volby služby pro národ anebo pro církev. Vlastenecké cít ní kléru se 

s druhou polovinou století nevytrácí úpln , na pozadí vyhrocených nálad a diskuzí mezi 

katolickým a vlasteneckým proudem ale již ve ejnost toto úsilí nedoceňuje a jejich funkci 

vzd lané autority nahrazují zejména učitelé. (Petráček, 2009: 45-56, Mach, 2009: 57-58, 

Kadlec, 1987: 224) 

Církev 19. století nedokázala reagovat na výzvy nové doby, jako osvícenské a liberální 

myšlení, zájem o etnické ko eny ve slovanském pohanství a historické v domí formulované 

v rámci národního hnutí, a oslovovat moderního člov ka. Spíše než novými sm ry se obracela 

k rigidn jším, konzervativním, až totalitním formám svých dogmat a institucionalizaci, jak 

potvrdila na I. Vatikánském koncilu roku 1879. Silný konzervativní diskurs vycházel již 

z faktu, že tradice a nem nnost ádu byla jedním ze základních pilí  její existence. ím m l 

zájem udržet Habsburskou monarchii jako silnou katolickou velmoc pohromad . Stát bránil 
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 Podle Hro ha du ho e st o t oří zpočátku árod ího o roze í, kd  artikuluje spíše kultur í požada k , až 
% laste ů,  další h fází h árod ího o roze í, které se orie tují í e a politi kou di e zi, pak při liž ě 

20%. Tento podíl je ej šší ezi ostat í i skupi a i o atelst a a je i eo kle soký  porovnání s jinými 

e ropský i stát . Předpoklade  du ho e st a pro tuto či ost je jed ak jeji h ezprostřed í ko takt 
s lido ý i rst a i, kd  se často z této tříd  i eta lo alo. Záro eň pak ale určité atri ut  řadí k ěží ezi 

ejdůležitější autorit  s sokou so iál í prestiží, ož je dá o jeji h zdělá í , a úřed i kou, zdělá a í a 
rituální pozicí v ži otě společ osti.  Ne oť li po ěr ě do ře eko o i k  zajiště i a e ěli rodi u, mohli se 

v árod ě-o roze e ké či osti a další  kultur í a eřej é služ á  realizo at ejs áze. Podle Raka byla 

laste e ká či ost k ěží do elké ír  i spiro a á díle  Bolza a se s ý  důraze  a prakti kou a ra í 
strá ku křesťa st í, a další li  ělo sa o os í e st í, které zařadilo klérus do stát í sprá  a  očí h 
společ osti zprofa o alo jeho roli e společ osti.  (Hroch, 1986: 296-7, 319-326; Rak, 2003: 131-132; Petráček, 
2003: 50-51) 
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církev proti kritice a církev tyto služby oplácela monarchii naprostou oddaností.  Zásadním 

projevem postoje církve byl pak nap . pastý ský list ze 17. června 1849, kde se biskupové 

negativn  vymezili v či myšlenkám moderní doby jako demokracie či republika, včetn  

moderního nacionalismu. Tento moment chápe Rak jako jeden z hlavních podn t  stupňování 

rozporu mezi katolickými konzervativními a liberální hlasy. (Petráček: 50-51, Václavík, 2010: 

62-63) 

Rok 1848 p inesl církvi v odpov ď na revoluční požadavky určitý úsp ch, který byl 

stvrzen tzv. silvestrovskými patenty z roku 1851. Katolická církev zde ztratila postavení 

církve státní, ale p ekonání této identifikace ji p ineslo autonomii ve správ  svých vlastních 

záležitostí, kdy se zbavila státního dohledu z josefínského d dictví. Další konkrétn jší úpravu 

kompetencí církevních p edstavitel  p inesl konkordát uzav ený mezi Svatým stolcem a 

rakouským státem roku 1855. P estože byl neoabsolutistický stát charakteristický 

centralizujícími tendencemi, katolická církev v této dob  posílala svou autonomii pak práv  

kv li svému potenciálu tmelit celou íši a být podporou monarchického ádu. Konkordát tak 

sice zaručoval církvi určitá práva, pomohl ale posílit svazek mezi tr nem a oltá em 

prost ednictvím závazku ve form  slibu v rnosti církevních p edstavitel  státu, který z stal 

oporou monarchie až do jejího rozpadu. (Marek, 2003: 192-202) 

S centralizační liberální politikou byl p ístup k církvi p ehodnocen, kdy její autonomní 

postavení nezapadlo do racionální a systematické p edstavy moderního liberálního státu. 

B hem 60. a 70. let vnitrostátní zákonodárství mnohá ustanovení konkordátu derogovalo a 

tzv. protestantským patentem ztratila katolická církev své privilegované postavení. Další nové 

zákony sm ovaly sm rem k podrobení podrobení státní moci a dohledu, což se reáln  

promítlo zejména v jejích pravomocech v oblasti vzd lávání a rodinného práva. Roku 1870 

František Josef I. konkordát zcela vypov d l s odkazem na podstatné zm ny charakteru 

katolické církve po I. Vatikánském koncilu. P esto Georgiev necharakterizuje postoj státu 

k náboženským společnostem jako nep átelský, kdy si všímá mnohých zejména materiálních 

výhod, které jim zajišťoval. V reakcích na nové zákony se ale stupňovalo nap tí mezi 

klerikálními konzervativci a etatistickými liberály, což se nutn  muselo odrazit jak 

v politickém tak ve ve ejném diskursu. (Marek, 2003: 192-202, Georgiev, 2003: 169-186) 

Náboženství v procesech politické diferenciace české společnosti 19. století p sobilo 

p edevším jako rozporný fenomén, kdy na jedné stran  p edstavovalo nepot ebnou zát ž 

minulosti, na druhé pak trvalou hodnotu.  „Nap tí vyr stající z tohoto sváru je nepochybn  

jedním ze st žejních znak  a rys  doby a týkalo se ve ejného, politického, kulturního i 
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privátního duchovního života společnosti na p elomu 19. a 20. století.“44 Lp ní na zemském 

patriotismu, které bylo samo o sob  výrazn  antimodernistické, se pak již v určitém momentu 

národního hnutí nemohlo dále pojit s hledáním nových hodnot a identit. Protináboženský 

postoj až boj se stal b žnou součástí ve ejného diskursu, kdy se obhájci katolicismu ve 

ve ejných diskuzích stávají menšinou, která nyní musí čelit nejen hlas m po návratu k ideám 

p vodního k esťanství ale i v podstat  ateistickým pozicím. Útoky na katolíky a zejména 

církev jsou neseny zejména politickými stranami, které byly v této dob  založené na 

národních hodnotách a s výjimkou staročeské a agrární strany zaujaly ke katolickému táboru 

negativní postoj. Primárním zdrojem tohoto boje byl antiklerikalismus, kdy se p edpokládalo, 

že církev je oporou monarchie a duchovenstvo p ekračuje hranice svého poslání do politické 

scény a v zájmu církve ovlivňuje sv tský život společnosti. Marek označuje náboženství 

v druhé polovin  19. století za jednu z p íčin politické diferenciace české společnosti.45  

(Hanuš, 2003: 164, Marek, 2003: 192-202, Georgiev, 2003: 169, Václavík, 2010: 60) 

Úst edním motivem st etu ortodoxního katolicismus s liberálními proudy bylo pojetí 

národních d jin.46 Styčným bodem k vymezení se proti nep íteli byla rakouská vláda. Dále byl 

zd razn n obraz N mc  jako odv kého nep ítele českého národa a následn  pak i šlechty jako 

cizího elementu. Nositelem kontinuity národní existence z staly české nižší vrstvy, m šťané a 

p edevším sedláci, národní identita zde tedy byla definována etnicky a jazykov . Jako 

pozitivní národní vzory v této dob  nejlépe rezonovali v odpov ď na romantismus a ideály 

moderního národa stoupenci husitství jakožto p edstavitelé slovanského demokratismu stojící 
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 Marek Pa el, Ná ože st í  o do í politi ké difere ia e české společ osti  druhé polo i ě . století, i  
Bůh a Bohové, Církve, ábože ství a spiritualita v české  . století, Praha 2003, str. 201-202  
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 Te to faktor l ústřed í  oti e  odděle í ladočeského křídla  Národ í stra ě. Zatí o staročeši se 
vymezo ali spíše proti li erál ě- a io ál í ě e ké elitě, ož lo slučitel é se spoluprá í s konzervativními a 

katoli ký i stra a i, ladočeši defi o ali s ého epřítele jako e tralisti ký stát a jeho elit í složk , ka  
patřila i írke  popřípadě katoli ká šle hta. Od staroče hů se posléze odštěpilo i další křídlo k t oře í stra  

ejpr e českého a pak i ora ského politi kého katoli is u. T  hod otil  laste e ký harakter stra  jako 
pře rště ý a ezi o ě a tá or  epa o ala shoda o pojetí osla  Husa, rozhodli se tedy bránit církev na 

politi ké ro i ě a záro eň ěli za íl o rozo at společ ost  křesťa ské  du hu. No ě založe é katoli ký h 
politi ký h stra  l  podezřelé ze s é podříze osti írk i, a k ůli z ýhod ě í  rámci napojení na církevní 

strukturu. (Marek, 2003: 192-202) 
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 O sah árod í ide tit  l for ulo á   pr í polo i ě . století, ted   do ě, kd  se české ze ě s ažil  
překo at kultur í a eko o i kou e spělost a eúpl ou so iál í sklad u ak e te  a laste e ké ize o 
minulosti a mnohdy účelo ě t áře ý i tradi e i. Te to o e t se také s érou ejsil ější e traliza e a 

ásled ě s Matter i ho ý  reži e , který potlačo al a e zuro al jakékoli  politi ké proje , ale dá al 
prostor kultur í  s ahá  jed otli ý h árodů. Historizující tradice la ak e to á a přede ší  a pozadí 
tlaku eoa solutis u, kd  Mi isterst o kultu a učo á í dalo s ěr i e k učo á í české historie 
v dynastickém duchu a v souladu s uče í  katoli ké írk e. Na přelo u . a . let s u ol ě í  e zur  a 
oži e í politi kého a spolko ého ži ota došlo k rozhodují í u zafi o á í árod í h histori ký h stereot pů. 
Věde ká historiografie pokračuje od této do  již ji ý  s ěre , ale a for o á í histori kého ědo í příliš 

epodílí. O ra a katoli ký h historiků e la příliš plod á, kd  je  dále roz íjeli arok í ko ep i ději  a kult 
český h s ět ů. 
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v opozici proti p edstav  autoritativních a násilných Germán . Myšlenkový a politický vliv 

protestant  (jako byl nap . Palacký, Šafa ík anebo Masaryk) mnohonásobn  p evýšil jejich 

podíl. St žejní postavou husitského narativu byl Mistr Jan Hus. V pojetí nacionalistického 

demokratizujícího diskursu byla náboženská rovina jeho odkazu upozad na a p evládl obraz 

Husa jako propagátora lidských práv, svobody projevu a sv domí a vít zství nad st edov kým 

dogmatismem a císa skou autoritou. Husitský narativ akcentuje význam N mc  jako nep átel 

a katolickou církev prezentuje jako nositelku nedemokratických nenárodních princip , 

potlačující významné osobnosti českých d jin. Toto pojetí zakotvené v Palackého díle D jiny 

národa českého (1848) se stalo základem české národní ideologie a jeho následovatelé tyto 

teze ješt  rozvíjeli do mezí, kdy p íslušnost ke katolické církvi i k národu byla prezentována 

jako neslučitelná, podle vize, že katolicismus byl českému národu vnucen habsburským 

státním násilím a jezuitskou indokrinací. Ačkoliv se ješt  roku 1920 hlásilo ke katolickému 

vyznání 96% české populace, protestantské reminiscence z dob husitství stále p ežívali 

v historickém v domí české společnosti a v 19. století se zásadním zp sobem promítli do 

nov  utvá ející se národní identity. (Hroch, 2009: 184-192, Rak, 1994: 4, 11-15, Malý, 2003: 

87-95, Petráček: 49-50) 

Od poloviny 19. století do konce osmdesátých let je tedy pozorovatelné vytlačování 

katolicismu i k esťanství obecn  na okraj zájmu. Zatímco katolická víra a zbožnost byla 

v barokním období v lidové společnosti hluboce prožívanými prvky identity, v první polovin  

19. století katolicismus již není hodnotou úst ední, ale dosud obecn  p ijímanou. Sv j vliv zde 

mají obecné sekularizační trendy modernizace a to zejména v d lnictvu a vzd laných 

m stských vrstvách, a vliv romantismu, kdy se k esťanství stává spíše koloritem d jin a jeho 

role z stává nadále d ležité v um ní. Do st edu pozornosti se ale dostává národ a do pop edí 

vstupují pohanské mytologie, zastiňující kult barokních sv tc  (tato epocha ale zároveň 

rehabilituje dogmata, zázraky a kult svatých). N kte í auto i si všímají fenoménu tzv. 

matrikového katolicismu, tedy spíše formální p íslušnosti k církvi, kdy se náboženský život 

jedince omezuje na vn jší projevy náboženského života.47 Téma husitství vystupovalo spíše 

než jako argument jako pole, na kterém se tento konflikt odehrává. Toto pole stále více 

pror stalo ve ejným diskursem a nap tí mezi stoupenci reformního a katolického pojetí 

duchovních d jin se dále stupňovalo. Podle Pabiána byla výsledkem t chto spor  distinkce 
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 Te to je  ůže ýt hápá  jako spe ifi ký pro rakouský katoli is us, kd  i přes deklaro a ou á ože skou 
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mezi p íslušníky katolické církve na ty, pro které byla konfese pouze formální záležitostí a na 

ty, kte í byli nuceni opustit ideály národn -obrozenecké ho hnutí a uzav ít se do tzv. 

"katolického ghetta." Je z ejmé, že téma Husova odkazu a české reformace a se zcela p enesl 

z náboženské roviny na problematiku národní.48 (Pabián, 2007: 277-280; Putna, 2003: 9-10; 

Georgiev, 2003: 182-183; Malý, 2003: 67-87, 114; Rak, 2003: 131) 

 Havelka charakterizuje katolicismus 19. století jako teologicky slabý a intelektuáln  

nehluboký, programov  vzdálený sociálním a kulturním proces m doby a ze strachu 

z moderních myšlenkových proud  až p ehnan  tradicionalistický a neschopný reagovat na 

nové problémy a výzvy. P íznačný pro toto období je p íklon k alternativním osobním 

religiozitám. Ke konci století skupina vzd laných katolík  a mladých duchovních vytvo ila 

hnutí Katolická moderna. Jejich cílem bylo p izp sobit katolicismus moderní dob  a zároveň 

p iblížit ho p vodním k esťanským ideál m a programov  se orientovali p edevším na 

praktické otázky p sobení církve, jako zlepšení sociálních podmínek a vzd lání kn žstva, 

zmodernizování církevní ústavy, zdobrovoln ní celibátu anebo zavedení české liturgické eči. 

Toto hnutí se ale pod tlakem kritiky ze strany církevní hierarchie postupn  rozpadá až ke 

svému definitivnímu zániku roku 1910. (Kadlec, 1987: 231; Havelka, 2003: 33-35) 

Odlišný vývoj než v Čechách je možné sledovat na Morav . Liberální a antiklerikální 

diskurs p evládl v industrializovaných a urbanizovaných společnostech, ale Morava si více 

zachovávala sv j tradiční ráz, v n mž m la stále v tší úlohu místní komunita než národní 

pospolitost. Národní obrozenectví se zde vyvíjelo pomaleji a vedle rezonancí českého obdivu 

k husitství se zde formuje aktivní pravov rn  katolický proud, který spojuje ideu vlasti a 

církve. I zde se v 50. letech do určité míry odd lují vlastenecké vize od náboženských, v 

adách kléru i v ících se zde ale probudila obranná reakce, která na pocit ohrožení reagovala 

pot ebou semknout v t chto bou livých časech v rámci víry a posilovat náboženské symboly. 

Moravský duchovní charakter v d sledku toho začal nabývat více folklórních podob a opíral 

se více o tradicionalistické zdroje své tradice. (Malý, 2003: 108, Václavík, 2010: 71) 

V p edvečer 1. sv.v. již bylo p ekážkou angažovat se ve vlasteneckých spolcích a 

zároveň na katolických ob adech. Po první sv tové válce došlo v Československých 

statistikách religiozity k jedné z nejvýrazn jších a nejrychlejších zm n v moderní evropské 

historii. Vedle Moravan  či p íslušník  minorit se projevili zejména u Čech . Tém  t etina 
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 K to u přispěl i o ji é T. G. Masar k se s ou ideou hu a it  jako s slu český h ději . Hu a itu 
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této skupiny opustila ímskokatolickou církev, z této t etiny se polovina nep ihlásila k 

žádnému novému vyznání, nejv tší podíl ostatních pak vstoupil do nov  založené 

Československé církve.  (Havránek, 2003: 235-243, Pabián, 2007: 276, 277) 

Tyto p ekotné zm ny je možné chápat jako vyúst ní a vrchol kulturního boje 

liberálních a vlasteneckých sil proti katolík m jakožto p ívrženc m starého habsburského 

režimu. Negativní obraz byl ješt  podpo en za 1. sv.v.49Je nasnad , že politické myšlení 

národa, který se zbavil cizí nadvlády, se staví proti všemu, co souvisí se starým režimem a 

popírá dosavadní hodnoty, k čemuž se církev jako loajální opora monarchie zcela nabízela. 

Ve společnosti sílily hlasy po radikální odluce církve od státu, částečnému záboru církevního 

majetku jako odvety za pob lohorskou újmu a církev m la být zbavena všech práv. 

S odstupem času jsou tyto nálady hodnoceny jako výsledek zaujatých vyjád ení v tisku, které 

zveličovaly minulé chyby církve, a vášnivých hesel, jako nap . „Zúčtovali jsme s Vídní, 

zúčtujeme i s ímem“. Vášnivý charakter antiklerikálního hnutí našel své vyjád ení ve 

ve ejném prostoru, kdy docházelo k ničení katolických symbol . Významn  mobilizačním 

aktem bylo svržení Mariánského sloupu na Starom stském nám stí v záp tí po vzniku 

republiky, dalšími terči artikulace kulturního boje byli zejména Jan Nepomucký anebo Panna 

Marie, tedy reprezentanti doby rekatolizace.(Kadlec, 1987: 239-245, Kárník, 2002: 315-317) 

V politické rovin  byly ale tyto emoce tlumeny. Národní výbor se distancoval od 

stržení Mariánského sloupu a dalších projev  hostility.50 Již od prvních moment  se vedla 

diplomatické jednání s Vatikánem a do Prahy byl p ijat papežský nuncius. Radikální diskurs 

na státní úrovni mírnila jednak Československá strana lidová a p edevším pak vnitropolitické 

potíže nového státu, kdy si čeští zástupci nemohli dovolit ohrozit p ijetí ústavy ze strany 

katolicky orientovaného Slovenska.  Vliv kulturního boje na úpravu zákonodárství nebyl nijak 

výrazný, neboť již po vypov zení konkordátu z roku 1855 byly všechny církve pod ízené 

státnímu zákonodárství. Stát se rozhodl dále respektovat práva církví na jejich nezávislý 

vnit ní život a zavázal se k pln ní hmotných povinností v či nim, na druhou stranu se pak 

snažil omezit společenské výsady církve, zejména co se týče jejich vlivu ve školství, dále pak 

v oblasti svátkového a manželského práva. Ostrý rozpor na oficiální rovin  p išel až roku 
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 Ačkoli  se edá popřít podíl katolíků a du ho í h  českoslo e ský h legií h a  osvobozovacím procesu, 

írke  zde stupo ala zej é a jako ta, kdo pos ě o ala rakouské z ra ě a stál za o ar hií do posled í h d í. 
(Zlámal, 2010: 16-33) 
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 Masar k a Be eš se posta ili ke kultur í u oji eutrál ě, ačkoli  Masar ků  před áleč ý šle ko ý odkaz 
v árod í ideologii o é repu lik  árod í dále rezo o al a přiži o al a tiklerikál í postoje. 
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1925 s tzv. Marmaggiho aférou.51 ešení otázek v postupu jmenování biskup  a územn  

organizační otázky tak byli stvrzeny až roku 1928 v Modu Vivendi.  (Zlámal, 2010: 21-33, 72-

87, Kadlec, 1987: 239-245, Kárník, 2002: 319-324) 

Konzervativní složka katolického tábora se cítila v této situaci ohrožena a 

diskreditována, sama se tak p iklán la k starým dobám náboženského klidu a ochrany církve 

ze strany státu. Církevní hierarchie se ješt  roku 1924 v pastý ském listu snaží vymezit 

katolické pozice, když zakazuje v ícím členství v socialistických a komunistických spolcích 

pod hrozbou církevních trest . Na druhou stranu se ale až 90 % duchovních zapojilo do 

nového projektu Jednoty katolického duchovenstva, který vznikl hned po válce jako st žejní 

diplomatická a organizační platforma do velké míry nahrazující rozdrobený a slabý episkopát. 

V tomto hnutí se promítly reformní myšlenky Katolické moderny spolu s pragmatickou 

tendencí p izp sobit se duchu doby. Nejednotnost této Jednoty vedla k odšt pení jejího 

radiálního k ídla, které vytvo ilo vlastní Církev Československou, než byla celá roku 1920 

rozpušt na. Tato nová církev se do velké míry obracela k husitské tradici a zakládala si na své 

vlastenecké orientaci, jako alternativa ke konzervativnímu katolicismu hned po svém vzniku 

dokázala do svých ad p ilákat až milion v ících a stala se druhou nejsiln jší církví. 

Konverze k této církvi byl p esto nižší, než její zakladatelé očekávali, neboť v tšina v ících 

se i p es silnou agitaci neodhodlala rozejít se svou tradicí. Vznik Církve československé m l 

tedy spíše vliv jako akt oživení náboženského života. (Zlámal, 2010: 33-72, Kadlec, 1987: 

246-252, Kárník, 2002: 317-320) 

Na politické úrovni se naplno projevila politická sekularizace, kdy se národn -liberální 

antikatolicismus a antiklerikalismus stal významnou součástí vznikajícího politického 

systému. České katolické strany se bezprost edn  po válce v p edzv sti hrozby dobových 

nálad sjednotily v Československé stran  lidové. Ta se prezentovala na myšlenkách 

k esťanské solidarity a zároveň se p ihlásila k ideál m republiky a demokracie.52Kredibilita 

katolicismu posilovala také se zm nou obsazení episkopátu, kdy bylo n kolik Habsburskou 

monarchií jmenovaných biskup  nahrazeno výraznými národn  orientovanými osobnostmi. 

Pozitivní efekt m la také činnost katolických spolk , mezi nimiž vynikal nap íklad Orel 
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 Toho roku pře zal Masar k s ládou záštitu a Huso ý i osla a i a e hali a hradě zt čit husitský prapor  
kali he . To pražský u ius Mar aggi oz ačil za pro oka i a akt eslučitel ý se  zá azk  ůči S até u stol i. 
Na protest Prahu opustil a a základě toho l  a d a rok  přeruše  diplo ati ké ztahy s Vatikánem. 
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 Její výsledek v pr í h českoslo e ský h ol á h se dá hápat a pozadí epřátelský h álad e společ osti a 
u eřej ý h či itelů jako úspě h, přestože se jí podařilo o ilizo at pouze katoli kou e ši u, kd  se o její 
z tek dělila přede ší  s agrár í stra ou. Přesto se jí dařilo  parla e tu tlu it a tiklerikál í álad  a s ou 
podporou čet ý h spolků a orga iza í ěla ýz a ý přesah do eřej ého ži ota. Po ěr ě sta il í přízeň 
při liž ě % oličů si udržela po elé ezi áleč é o do í a e . lete h, kd  se hla í li ie politi kého štěpe í 
pře esla ezi pra i i a le i i, s ou pozi i po alu upe ňo ala 
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anebo Česká katolická charita. Tyto aspekty se postupem času očividn  projevily na 

prohloubení náboženského života. (Zlámal, 2010: 33-72, Kadlec, 1987: 246-252, Kárník, 

2002: 317-320) 

Od poloviny 20. let vystupovaly katolické symboly na ve ejnosti s v tší odezvou než 

husitské. To ukazují nap . velkolepé oslavy katolických svatých konané pod záštitou vlády, 

které tedy dosáhly celonárodního významu. Negativní postoj státu proti katolické církvi se od 

této doby postupn  vytrácel a v kontextu ohrožení n meckým nep ítelem se reprezentace 

obou t chto stran integrovala. V posledních letech p ed 2. sv.v. se katolicismus a jeho 

duchovní odkaz stal d ležitou oporou státní ideologie, kdy stát p ijímal za svou jednak 

svatováclavskou myšlenku, v rámci které se odkazuje na tisíciletou kulturní a státní existenci, 

a dále cyrilometod jský odkaz, který pomohl identifikovat místo českého státu jako mostu 

mezi Východem a Západem. Husitský odkaz v dob  nových výzev na mezinárodní scén  pro 

svou úzkou nacionalitu, zápornost a jednostrannost již nebyl dostatečnou oporou pro 

legitimizaci státní suverenity. I p es p ekotné a bou livé začátky prvorepublikového období se 

mnoho autor  shodne na tom, že se katolická národní identita zcela nevytratila, ale z stávala 

zakotvena ve ve ejném prostoru a v lidovém v domí. Všímají si také postupného oživování 

religionizity, kdy oproti rakouským dobám hrálo náboženství v tší roli v mravním život  

společnosti a kdy bylo viditelné i probuzení aktivního katolicismu. Proces integrace katolické 

tradice do jádra české národní identity výrazn  pokročil b hem okupace. (Zlámal, 2010: 87-

89, 185-187, Kadlec, 1987: 246-252, Kárník, 2002: 317-320) 

 

Záv r  

 

Z tohoto d jinného nástinu je možné vid t katolicismus v dob  národního obrození 

jako jeden z národn  relevantních zájmových rozpor , kdy byla církev za azena mezi 

nep átele národních zájm  a ocitla se v opozici k národnímu hnutí. Tém  katolicky 

homogenní česká společnost se sice nemohla rozd lit podle konfese, vyznání zde ale 

vystupovalo jako nálepka jiných skupin, a to šlechty, elit a p edstavitel  státu a 

konzervativního proudu. Greenfeld (2006) v této souvislosti mluví o askriptivní funkci 

konfesní p íslušnosti, kdy se pravé náboženské obsahy separují od národn  interpretovaných 

atribut  konfese. St žejním atributem v tomto kulturním boji se stalo pojetí národních d jin, 

kdy identifikace s reformním narativem nemusela vést ke konverzi od katolicismu.  

 Tento konflikt je nutné vid t v kontextu doby. Jeho ko eny spadají do osvícenství, 

tedy období centralizované vlády, která aktivizovala decentralizační hnutí a zároveň oživila 
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antické vzory občanského státu. Církev se ocitla v jeho područí a tedy ve velmi nejisté pozici 

a zároveň se musela postupn  konfrontovat s dalšími výzvami prom ňujícího se sv ta, které 

vytanuly na povrch zejména v p evratném roce 1848. Český národ artikuloval své liberální, 

demokratizující a státotvorné požadavky a katolická církev se p ihlásila k opozici proti novým 

myšlenkovým a politickým proud m. Mezník vztah  národního hnutí a katolicismu nejlépe 

ilustruje rozchod kn žského povolání s aktivní činností na národním hnutí, kdy se p vodní 

symbióza rozbila ve dva odporující si zájmy. V reálu se pak náboženství st etávalo 

s nacionalismem zejména na politické rovin , kdy si antiklerikální postoje osvojily radikální 

státotvorné strany, které dokázaly oslovit širokou ve ejnost a rozdmíchat kulturní boj. 

S rozčarováním nad nov  nabytou státností a bou livými zm nami se pak práv  tyto 

protikatolické nálady vyno ili v plné síle.  

Toto sociáln -politické rozšt pení české společnosti na katolický a antiklerikální tábor 

zajímav  komentuje Pabián, který sleduje tuto polarizaci od 19. století v mnoha státech 

Evropy. 53 Český antiklerikalismus je charakteristický silnou národní orientací, kdy se v 

Čechách nijak výrazn ji neuchytily jiné reformní katolické vlivy, jako nap . starokatolická 

církev anebo hnutí katolické moderny. Antiklerikální atmosféra byla podle n j strukturována 

pouze v rámci politicko-národní a sociální linie boje. Proto nevidí nutný rozpor mezi 

společensko-politickými diskursy vznikajícího a nov  se etablujícího českého národa a 

reálným pokračováním katolické tradice v život  národa Národnost je podle Greenfeld (2006) 

a ezníka (2001) teoreticky definovaná jako formáln  kódovaná identita, v prost edí českého 

národního hnutí národu bez vlastní státnosti zde ale chyb ly formální atributy p íslušnosti, ty 

byly tedy nahrazeny kulturn  kódovanými identitami, jako je náboženství a konfese.  V tšina 

českých sociolog  a historik  náboženství (Václavík, 2010: 73-74, Nešpor, 2004, Putna 1998, 

Rak 2003, ezník 2006) vysv tluje postup českého antiklerikalismu na základ  sekularizační 

teze jako výsledek náboženského indiferentismu, kdy je konfesní identita nahrazována 

identitou národní. (Pabián, 2016) 

Pabiánovo koncept, který klade d raz na politické a národn  uv domovací motivy na 

pozadí antiklerikálního boje, je pak spíše kompatibilní s p ístupem Smithe (2000), Greenfeld 

(2006) anebo Zubrzycki (2014). Tito auto i tvrdí, že náboženství se vznikem moderních 

národ  zákonit  neustupuje ze života společnosti, ale koexistuje v n m a mísí se s národním 

v domím. V rámci toho si všímají sakralizace d íve profánních motiv  a zároveň 
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desakralizace a politizace náboženských prvk . P vodní náboženský symbol Husa byl 

desakralizován v rámci národního narativu a jakožto národní symbol nabyl op t posvátných 

kvalit. Sama idea národa se stala posvátnou, a to v katolických pojmech.  

Zubrzycki (2014) a Greenfeld (2006) zd razňují, že p i analýze vztahu náboženství a 

nacionalismu je t eba reflektovat roli státu a církve. Na jedné úrovni tak stojí institucionální 

kontext, ve kterém se národ bez vlastní státnosti postavil proti vládnoucí struktu e a s ní 

sp ízn né církvi. V další ad  pak stojí národní cít ní v souvislosti s religionizitou. Tato 

syntéza se podle počáteční participace kléru na národním obrození nezdá být problematická. 

Antikatolicismus vyv el pln  na povrch až s vyjád ením politických nárok  národního hnutí a 

zároveň politické orientace církve, tedy až s momentem, kdy se tématika náboženství dostala 

do politické roviny. Tato politizace náboženské oblasti vedle byla vyhrocena až do situace, 

kdy účast na aktivním katolickém život  mohla být chápána jako p ekážka pravého 

vlastenectví.  

Podle Smithe (2000) sama k esťanská tradice p edjímá ideály národního státu. Nosné 

prvky českého vlastenectví se shodují s čty mi posvátnými motivy, které jsou podle n j 

společné náboženství i nacionalismu.54 Posvátné motivy, které nabízela katolická církev, m ly 

vyjma kultu zemských sv tc  spíše univerzální (či spíše celo-katolický anebo celo- íšský) 

rozm r. Husitství bylo tedy určit  spíše kompatibilní s národním hnutím, a to také kv li 

myšlenkám a hodnotám, které obsahuje reformační hnutí, jako je idea komunity rovných, 

suverenity lidu a individuální p ístup k bibli v národním jazyce. Smith (1999) zd razňuje 

minulost jako základ posvátnosti a autenticity národa a podobn  lze interpretovat i význam 

národních d jin pro české národní obrození. V národních d jinách vyjad oval kontinuitu a 

integritu národa odkaz reformace. St et katolického a národního narativu je t eba chápat jako 

prost edek legitimizace hostility v či nep íteli, tedy N mc m a monarchii.  P íklad Husova 

kultu je ukázkou toho, jak náboženské symboly mohou probouzet národní v domí a 

absorbovat politické diskursy. Náboženská symbolika tedy hrála v utvá ení české národní 

identity nezanedbatelnou roli, kdy se podle Zubrzycki (2014) stala polem pro realizaci 

                                                           
54

 Výrazný je zde zejména kult sv tce v Mistru Janu Husovi a vize zlatého v ku v období p ed 

potlačením stavovského povstání. P edstava posvátné krajiny zde vychází již ze zemského patriotismu, ačkoliv 

od této doby se na jejím prostoru vyst ídaly jiné symboly. Víra ve vyvolenost etnika také viditeln  koresponduje 

s ideou husitství, jak je nap . explicitn  vyjád eno v chóru „Ktož jsú boží bojovníci“. St žejním bodem 

náboženství i nacionalismu je ale podle Smithe p edevším idea vize a osudu komunity. Na tuto otázku dokázal 

nejlépe odpov d t Masaryk, který vydestiloval z husitského d dictví ideu humanity jako smyslu českých d jin.  
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r zných politických diskurs . Pro vysv tlení tohoto kulturního boje je tedy d ležité se 

podívat, jakou roli na tomto poli zastávaly náboženské symboly a jak byly interpretovány.  

 

3,3, Poutní tradice v kontextu formování národní identity 

 

Hobsbawm (1983 I: 1-14) si všímá nov  vytvo ených národních tradic, které nazývá 

jako vynalezené tradice. Ty definuje jako systém praktik rituální nebo symbolické povahy 

ízený obecn  p ijímanými pravidly, které se snaží zast ešit určité hodnoty a normy jednání. 

Na základ  opakování t chto praktik pak zajišťují p edstavu kontinuity s minulostí. Vytvá ení 

nových tradic je signifikantní pro období posledních dvou set let, kdy se zkomplikovala 

adaptace starých tradic v nových sociálních podmínkách. Jejich funkce zaplňuje prázdný 

prostor po starých formách, které byly transformovány, pop ípad  modifikuje p vodní tradice 

za novými účely. Osvícenská ned v ra k iracionálnímu a zvykovému jednání a na ní 

navazující socialistická, liberální a komunistická hnutí pak umn  p izp sobila nové i staré 

tradice svým idejím, zejména pod záštitnou pot eby vyjád ení respektu své zemi.  

Funkcí vynalezených tradic je vytvá ení pout sociální koheze, legitimizace autorit a 

institucí a ší ení norem, hodnot a konvencí. Jejich masový rozvoj propukl zejména 

v posledních dekádách 19. století, kdy společnost hledala nové zp soby strukturace sociálních 

vztah  a vyjád ení identity. Prost edkem identifikace nap íč t ídami se stalo státní občanství a 

epicentrem nových tradic stát jakožto unifikující entita. Ten v této p ekotné dob  pot eboval 

zajistit loajalitu svých občan  a legitimizovat se v jejich očích, nejsiln jší tlak na vytvá ení 

nových tradic se projevil u nov  vzniklých národ  anebo politických systém .55 (Hobsbawm, 

1983 I: 1-14, Hobsbawm II, 1983: 263-307) 

Ne všechny vynalezené tradice ve společnostech zako enily, mezi ty trvalejší adí 

nap íklad tradice divadelních forem. Tam adí ve ejné ceremoniály, pr vody a hromadná 

shromážd ní, ať v oficiální či neoficiální podob . Zejména od 2. sv.v. je charakteristické, že 

se z monumentálních shromaždišť vytratily symbolické ilustrace a pozornost diváka se 

p enesla na shromážd ní jako takové, v n mž často sám participoval. Popularitu t chto 

pr vod  dává autor do souvislosti s demokratizací společnosti. Nové tradice m žeme rozd lit 

podle toho, do jaké míry byly vynalezeny a do jaké míry spontánn  vznikly. Vždy ale 
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 Ho s a  pojí á árod jako histori ké o u , o sah a legiti ita árod í ide tit  přesto ale do elké 
vychází z histori ký h arati ů. Te to fakt ted  hápe jako parado , kd  si árod e s é tost é oder osti 
hledá s é opodstat ě í  i ulosti a přiroze é  z iku. V aleze é tradi e  a základě toho podle ěj ělo 

ýt střede  pozor osti při studiu a io alis u a pro esu ut áře í oder ího ároda (Hobsbawm II, 1983: 

263-307) 
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zast ešují diskurs, m žeme je tedy vid t jako politické nástroje v rukou státu anebo jiných 

zájmových skupin. Funkce t chto tradic jsou t m, kdo je vytvá ely nebo transformovaly, 

z ejmé, jejich využití za účelem manipulace se tedy zcela nabízí. Úsp ch t chto manipulací 

pak závisí na tom, jakým zp sobem dokázaly rezonovat v široké společnosti a odpovídat na 

její pot eby.  (Hobsbawm II, 1983: 263-307) 

Co se týče národních slavností, je podle Hrocha specifický jejich ve ejný charakter. 

St žejní roli zde má p ímá interakce mezi organizátory a adresáty národn  uv domovací 

činnosti a motiv ve ejnosti, který je sám o sob  d ležitou komponentou ideálu moderní 

politické kultury. Teprve ve ve ejném prostoru se tedy v rámci slavností mohli vyvinout 

formy komunikace schopné formovat kolektivní v domí. Opakování slavnostních rituál  

vyvolává iluzi nadčasovosti a na základ  toho posiluje vztah jedince k národu a jeho 

minulosti. Často zd razňovaný potenciál ve ejných slavností jako prostoru pro vyjád ení 

kolektivní identity a socializace uvnit  národa ale podle Hrocha není d ležit jší než jejich 

schopnost modifikovat národní stereotypy a ideologii podle politických diskurs . (Hroch, 

2009: 248-257) 

Coleman si všímá, že „poutník se nesetkává jen se svými současníky, ale se všemi 

svými p edch dci a navíc ve vzpomínkách i se sebou samým, pokud se na místo vrací 

pravideln .56 Svatyn  jako pevný bod, kam se poutník, stejn  jako jeho p edkové navrací, pak 

p edstavuje jeho spirituální domov. Pouť se na základ  toho stává tradicí, kdy podobn  

majetnický vztah k jednomu místu sdílí v tší množství lidí, v tšinou ze stejného regionu či 

národa, díky čemuž m že získat patriotistický či národní význam. Podobn  sleduje možnost 

nacionální konotace poutních míst i Turner. Symboly, které jsou spjaté s poutníkovou vlastní 

kulturou, pro n j mohou mít zvláštní význam. Ten se stává pro danou společnost obecným a 

n kdy i d ležit jším než ten teologický, a to zejména ve společnosti, která se pot ebuje 

vymezit proti cizí síle. To zakládá u poutních center, která nabízejí d ležitou nit v kontinuit  

národní historie, s počátky často až v p edk esťanské dob , anebo u symbol , které se staly 

objektem národního sentimentu, možnost jejich využití pro oživení národního uv dom ní. 

Tyto symboly se opírají o minulé události, často spojené s pokusy o jejich destrukci, nabízejí 

tedy téma víry, následného vít zství a boží dobroty. „Poutní místo se tak m že stát kulturním 

základem pro národn  politické boje, doprovázeje je svými základními paradigmaty: že 

                                                           
56 Návaznost na historické poutníky si p ipomínají nap íklad ch zí naboso, prostými poutními šaty anebo 
tradiční mušlí  
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utrpení m že být p ijato, pokud je to nutné pro dobro lidí.“57 (Coleman, 2004: 65; Turner, 

1978: 106,136)58 

          V Turnerov  pojetí m že státn  nedefinovaný národ prožívat v poutním společenství 

zkušenost homogenity a bratrství, kterou nabízí communitas. Podle ezníka (2006) je 

reprezentace národního hnutí první iniciativou svého druhu, která je otev ená společnosti 

nap íč sociálními vrstvami. Poutní společenství se pak jako platforma pro takto všeobsáhlou 

reprezentaci p ímo nabízí. Pouti ve svém manifestačním potenciálu p edpokládají aktivizační 

tendence, A. Smith (2000) sleduje aktivizační a mobilizační funkce nacionalismu, u poutí 

s národními významy se tak akumuluje podobný potenciál. Nezanedbatelný je zde také 

manifestačniční potenciál antistruktury. Podobn  jako u svých počátk  op t nabývá charakter 

spíše liminoidního fenoménu, neboť p edstavuje zcela dobrovolný akt rezonující s prost edím 

kontrakultury. Zároveň pak spolu s jinými autory (Margry (2008), Šebek, (2010) a Mihola 

(2010)) zd razňuje podobn  význam poutí v moderní dob  jako obrat k tradici a ke ko en m a 

všímá si jejich ekumenické otev enosti.  

Hroch (2009: 260-264) se v nuje také emocionálnímu vztahu k prostoru národních 

d jin. Ten se jeví být hodnotou, kdy se promítnutí národa do prostoru stalo jakousi obecnou 

kulturní pot ebou. Nerozlučnou složku národní krajiny tvo ila památná místa, ve kterých 

architektura vystupovala jakožto materializovaná podoba vazby k minulosti a vyvolávala 

určitou asociaci historického v domí. Poznávání signifikantních míst d jin bylo chápáno jako 

nutná součást vzd lání o národním osudu a hodnotách, sloužilo tak k národní aktivizaci. V 

"prostoru pam ti" pat í do nejstarší vrstvy mytologická posvátná místa a náboženská poutní 

místa, v další vrstv  se zde pak nacházejí místa p ipomínající d ležité události národních 

d jin, rodišt  významných osobností národního života anebo národn  interpretované instituce, 

pop ípad  signifikantní p írodní útvary. V multietnických impériích tato společná "místa 

pam ti" spíše chyb la, nahrazovaly je tedy památníky dynastické státnosti, která ale p íliš 

nerezonovala u nevládnoucích etnik.  

Poutní tradice 19. století do velké míry ve svých formách i popularit  stále obsahovala 

rysy typické pro baroko. Specifikem českého poutnictví je jeho obrovský rozmach v této 

dob , kdy fungovalo jako nástroj rekatolizace, dále d raz na mariánskou úctu, patronku 

Habsburské monarchie a tvrdý zásah osvícenských reforem. Jejich d sledkem byl zánik 

mnoha poutních míst, zákaz zahraničních poutí, omezování pr vod , prošet ování nových 
                                                           
57 Turner Victor, Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological perspectives, Columbia 
University Press, 1978, str. 136 
58

 Vale to á A ežka, Základ í r s  a for  západokřesťa ského pout i t í a příkladu poutí  Če há h a a 
Mora ě  lete h - , akalářská prá e, U i erzita Karlo a  Praze, Fakulta hu a it í h studií, str.7 
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zázrak  a ničení votivních dar  či omezování počtu a slavnostních forem pr vod  a rituál . 

Veškeré poutní pr vody podléhaly nutnosti schválení. P ísné restrikce se b hem 19. století 

uvolňovaly a české poutnictví čekal nový rozmach. Mezi nimi se začali objevovat i pouti 

k míst m spjatým s národními symboly. V českém prost edí se první velké slavnosti 

orientované na národní tradici konaly roku 1848 na ho e íp (nazývané také jako tábory lidu). 

Mytologický význam tohoto místa byl postupem času zastín n pod pot ebou vyjád it politické 

argumentace. Dalším objektem shromážd ní zt lesňující národní d jiny se stala nap . Bílá 

hora jako místo porážky českých stav  habsburským vojskem. V proudu ší ícího se 

vlastenectví ožila na konci 19. a na začátku 20. století poutní p edevším poutní místa spojená 

cyrilometod jskou tradicí anebo svatováclavskou tradicí. Velký počet návšt vník  stále lákal 

mariánský kult, zejména kv li jeho úloze ochranitelky národa, s kulturním bojem byl ale 

upozad n jako reprezentant Habsburské monarchie.  S rapidním rozvojem spolkového života 

od 60. let byly oživeny i tradiční lokální a regionální poutní pr vody. (Valentová, 2014: 56; 

Mihola, 2010: 49-79; Macková 2010: 176; Hroch, 250-255; Holubová, 2003:59-64) 

Jak bylo uvedeno výše, protestantská učení byla k uctívání kultických objekt  a 

mariánské úct  zejména spíše kritická, nebyla ale zcela nekompatibilní s poutní tradicí. Odkaz 

husitství také nabízel zázemí pro vlastních poutí, bohatým zdrojem p íležitostí ke 

shromážd ní byly p edevším památky významných osobností. Jednou z prvních takto 

signifikantních událostí byl poh eb Karla Havlíčka roku 1956, který se stal tichou demonstrací 

proti útisku neoabsolutismu. V situaci národních hnutí ve fázi politické agitace za národní 

zájmy byly ve ejné slavnosti pojímány spíše jako politické mítinky. Ve významn jší roli pak 

začaly vystupovat až ve fázi celospolečenského ší ení národního v domí. To je dáno také tím, 

že realizace národních slavností p epokládala určitý stupeň politické liberalizace, politické 

kultury, ekonomického a organizačního zázemí a definovaného pojetí národních d jin. Tato 

skutečnost našla výraz v událostech spojených s Husovou tradicí, které se staly výrazným 

nástrojem masové mobilizace pro artikulaci politických požadavk  národního obrození. 

Oslavy si tedy p isvojili zejména vlastenečtí liberálové. To donutilo protestanty separovat se s 

vlastními oslavami a pro katolíky otázka participace p edstavovala vážné dilema, kdy si 

museli vybrat mezi oddaností národu nebo oddaností církvi. Signifikantní význam m ly nap . 

oslavy výročí Mistra Jana Husa zejména roku 1868 a 1914. Katolický tisk a katolické autority 

je odsuzovaly pro jejich antiklerikální charakter a apeloval na katolíky, aby se t chto oslav 

neúčastnili, podobn  jako na hrozbu t chto manifestací reagoval zvýšenou pozorností a 

dohledem státní aparát. Další rozpor byl artikulován v p ípravách na stavbu Husova pomníku 
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na Starom stském nám stí, proti které hlasit  vystupovala církevní hierarchie. (Pabián, 2007: 

277-280, Havránek, 2003: 235-243, Hroch, 2009: 248-257) 

Stupňující se protin mecká nálada t icátých let našla prostor, jak již bylo zmín no 

d íve, zejména u svatováclavského kultu. Roku 1929, tedy rok po vydání Modu Vivendi a rok 

po oslavách desetiletí vzniku republiky se konaly velkolepé oslavy, kterým katolíci vtiskli 

pečeť k esťanského dovršení státního jubilea. Nejen oni se p ihlásili k národní myšlence, ale 

zároveň státní p edstavitelé v čele s Masarykem se p ihlásili k duchovnímu odkazu svatého 

Václava jakožto symbolu starobylosti české státnosti, a zaštítili tyto oslavy za účasti 

reprezentant  Vatikánu a dalších mezinárodních delgát  na státní úrovni.  Význam tohoto 

sv tce byl p ipomínán ve všech m stech, v r zných kulturních a státních institucích i na 

školách, na slavnostních dnech se tedy podílely všechny vrstvy národa. Tato ostrá zm na 

kurzu v či katolické tradici se potýkala i s kritiky, záštita státu nad oslavami ale zajistila 

významný p ed l ve vývoji českého národního v domí a katolicismu. V kontextu 

vyno ujícího se ohrožení ze strany fašistického N mecka p edstavoval impozantní vyjád ení 

katolické víry a zároveň demonstrací sounáležitosti s národem a podpory státnosti zejména 

katolický sjezd v Praze roku 1935, kterého se zúčastnilo tisíce v ících. Toho samého roku 

navíc katolické strany podpo ili volbu prezidenta Beneše a tím se postavily na národní stranu i 

v politické rovin . (Zlámal, 2010: 170-184) 

          

Záv r 

V d íve barokizované krajin  českých zemí z dob protireformace se objevovaly 

zejména posvátné body k vyjád ení mariánské úcty anebo úcty k zemským a lokálním 

katolickým patron m. S prom nou symbolických obsah  se krajina českých zemí 

prezentovala zejména jako prostor národních d jin. Kolektivní pam ť se upevňovala v tomto 

prostoru mimo jiné u poutních míst, která mohla být ve svých historických kontextech 

zdrojem posílení kolektivní pam ti a nabízela se jako d ležité body v kontinuit  národních 

d jin. Poutní shromážd ní jako událost k setkání lokálních komunit spolu s tradicí a svými 

p edky dále podtrhuje patristický ráz poutních míst. Princip rituálního opakování zakládá iluzi 

nadčasovosti tradice a zajišťují p edstavu kontinuity s minulostí. Pojetí národních d jin bylo 

jedním z úst edních národn  relevantních zájmových rozpor , který byl ve ejn  artikulován 

jak na tradičních poutních místech spojených s katolicismem, tak na místech spojených 

s reformační tradicí. 

Podle Hobsbawma je možné mluvit v obou p ípadech o tzv. vynalezených tradicích, 

které zcela neodpovídají svému pojetí za p edmoderních podmínek. (Tato teze je možná 
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diskutabilní u lokálních poutních míst, která stále pokračovala ve své tradici, ačkoliv se jejich 

význam oslaboval, jak si tohoto trendu všímá Christian (1972)). Prom na význam  v zájmu 

národních idejí je ale z ejmá u mnoha katolických symbol , zejména pokud se jedná o 

národní patrony, pop ípad  pak i kultu Panny Marie, která podle Turnera (1978) mohl nést 

význam jednak jako ochranitelka národ , zároveň pak ale vystupovala významn  jako 

patronka Habsburské monarchie. Jako exemplární p íklad vynalezené tradice se pak nabízí 

slavnosti a pouti spojené s reformními kulty. Pom rn  vysoký zájem o poutní tradici obecn  

v 19. století je tak možné vysv tlit na základ  hledání a posilování národní identity, kdy 

národn  obrozenecký diskurs prezentuje své pojetí národních d jin, zast ešuje určité hodnoty 

a normy jednání a zároveň legitimizuje své politické nároky. Podle Turnera pak teologický 

význam poutního místa m že být upozad n za populárn  rezonujícími významy jinými.  

K propagaci moderního státu p ispívá ve ejný charakter poutních míst, kdy podle 

Hrocha (1996) již sama ve ejnost p edjímá motiv občanské společnosti. Toto pojetí 

koresponduje s Turnerovou p edstavou communitas, která zde manifestuje své demokratizační 

tendence, a to zejména v dob  období Habsburské monarchie. Antistrukturou, která se 

v tomto společenství prezentovala, byly jak stoupenci národního hnutí, vystupující proti 

oficiální státní struktu e, tak reprezentanti katolického tábora, které Pabián (2007) nazývá 

jako p íslušníky „katolického ghetta“. Pro ob  strany poutní místa nabízejí prostor pro 

shromážd ní v ících, u kterých m že jak církev, tak národní hnutí, upevňovat svou 

dogmatiku a autoritu a na základ  toho pak posilovat identitu p íchozích. Podle Turnera 

(1978) prost ednictvím rituálního jednání poutník , podle Smithe (1987) pak prost ednictvím 

prostoru svatyn , který je sám o sob  metonymií totality. Podle slov Spalové (2012) a Browna 

(1981) mohl být zájem církve o poutní místa prost edkem její lokalizace a definování center 

jejího p sobení v nových podmínkách, pop ípad  zp sobem symbolického vymezení svého 

prostor v antiklerikáln  nalad né společnosti.  

 

4,4 Velehradské pouti v kontextu formování národní identity 

 

V této kapitole se budu zabývat otázkou, jaké instituce a diskursy se manifestovaly na 

velehradských poutích v období utužování českého národního v domí v období Habsburské 

monarchie a za První republiky. Na pozadí toho stojí otázka, zda se v poutnictví b hem tohoto 

období realizovala spíše oficiální, tedy státní moc anebo antistrukturní prost edí. Na t chto 

událostech bych cht la ukázat, jakým zp sobem se zde projevovaly prom ny ve vztahu státu a 

církve, katolické a národn  orientované společnosti. Bude m  tedy zajímat, které z t chto 
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skupin m ly zájem se na velehradských poutích prezentovat, a kterým z nich to bylo 

umožn no a naopak prezentace kterých skupin zde byla potlačována. Protože 

cyrilometod jský kult nabízí širokou škálu interpretačních možností, bude m  také zajímat, 

jaké významy této symboliky byly na poutích vyzdvihovány. Protože tato symbolika byla ve 

svém celospolečenském a celonárodním rozsahu pom rn  nová, mou otázkou bude v zájmu 

jakých diskurs  a na pozadí jakého pojetí národních d jin byla konstruována. Kv li velkému 

časovému rozp tí tohoto období se zam ím pouze na n které pouti, zejména na jubilejní, 

pop ípad  další, které dokázaly upoutat pozornost státu i celé společnosti.  

První pouť, o které budu pojednávat, a zároveň první velehradská pouť, která svým 

významem, návšt vností a obsahem p esáhla p vodní lokální význam svatyn , se odehrála 

roku 1863 k výročí p íchodu v rozv st  na Moravu. Tato událost spadá do období, kdy teprve 

docházelo k upevňování cyrilometod jského kultu, jejím účelem je zejména propagace 

cyrilometod jské symboliky a ideje a zároveň sbírky na opravu velehradského chrámu. 

Vychodil z dobových dopis  a článk  zaznamenává stížnosti v ících na všeobecnou 

neznalost o významu Velehradu a na nedostatečné pov domí o d dictví Soluňských apoštol , 

a to zejména v Čechách. 59 Nízký zájem o kult a tedy i malou návšt vnost poutí Vychodil 

vysv tluje úpadkem od dob Josefa II, který omezil procesí. Dále si st žuje na nedostatek 

duchovních ve farnosti pro výkaz kazatelské činnosti p i poutích a všímá si nízké pobožnosti 

v ících, kdy se jejich pozornost obrací zejména na trhy konané v p íležitosti oslav. Na silné 

komerční zázemí reagoval také Okresní ú ad v Uherském Hradišti, který roku 1956 kritizuje, 

že k oslavám sv. Cyrila a Metod je bývá na Velehrad  „hotový trh“, ačkoliv je to zakázáno, 

neboť Velehrad nedisponuje trhovým právem. Vyhláškou tedy výrazn  omezuje prodej 

trhového zboží pod kontrolou četnictva, p esto návšt vnost poutí od konce 50. let stoupá a 

akceleruje zejména začátkem 60. let. P ed hlavním jubileem byla vyhlášena další výročí, roku 

1861 odkrytí ostatk  sv. Cyrila a roku 1862 vytvo ení písma slovanského. V odkazu na počet 

poutník  (v prvním roce až 30 000) i kn ží byly tyto slavnosti oslovující p edevším poutníky 

z p ilehlých diecézí popisovány jako velkolepé a nebývalé.  Tyto oslavy m ly pozitivní ohlas i 

v n mecky psaném tisku. (Vychodil, 1913: 16-42; Cinek, 1936: 110-112, 118-119) 

                                                           
59

 Překážkou šíře í kultu je podle ito a ý h člá ků z Blahoz ěstu  „strašák pa sla is “. Spolu 

s u ede ý i stíž ost i také jadřuje s é rozhořče í ad sta e  hrá u. K za ezpeče í jeho důstoj é podo  
pro íhala e spoluprá i far osti, Koru  soluňské a Mati e Velehradské od . let eřej á s írka, ju ileu  tak 

ělo za íl podpořit také ji. Na te to pro lé  reaguje e s é či osti již od s ého z iku spolek Dědi t í 
s atého C rilla a Methoda, který se edle s é pu likač í či osti ě o al té atu o o ě elehradského 
kláštera a roz oji poutí. 
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Podporu p íprav zajistila také osoba arcibiskupa Fűrstenerga, a brn nského biskupa 

Schaafgottscheho. Skutečnost, že oslavy podpo ili tyto dv  významné osobnosti církevní 

hierarchie, vysv tluje, že již nadále nebyly bezvýznamným místním podnikem a jako takové 

upoutaly pozornost také ve Vatikánu a rakouské vlád .  N mecký p vod t chto autorit 

napomohl eliminovat podez ení z panslavistického anebo vlasteneckého vyzn ní oslav. 

Arcibiskup se p imluvil u papeže Pia IX., aby k výročí nabídl poutník m plnomocné 

odpustky. Tento akt byl velmi účinným propagačním nástrojem. Po n kolika žádostech 

cyrilometod jských spolk  se také moravská církevní hierarchie rozhodla zažádat v ím  o 

p esunutí data svátku Cyrila a Metod je z 9. b ezna na 5. července. Papež s tímto návrhem 

souhlasil, s novým datem hlavních oslav se dala spíše očekávat poutní slavnost s opravdu 

širokou návšt vností. (Vychodil, 1913: 24-29) 

Cyrilometod jský kult v této dob  vystupoval zejména jako moravský symbol, p íliš 

tedy nerezonoval u Čech , kte í se obraceli ke svým zemským patron m. Agitace 

Blahozv stu a dalších katolických periodik prezentovala cyrilometod jskou úctu jako 

záležitost stejn  tak českou, jako moravskou.60 Výrazn  zde ale vystupuje zemské pojetí 

patronace, kdy cyrilometod jství není chápáno jako kult národní, ale kult, který by m l být 

sdílen mezi jednotlivými zem mi jakožto bratry.  Po počátečním váhání jubileum podpo il i 

pražský arcibiskup Schwarzenberg a s vydáním pastý ského listu s p íslibem plnomocných 

odpustk  pozval k oslav  i všechny české katolíky. P íchod v rozv st  byl tedy p ipomínán a 

oslavována i českém prost edí, mezi r znými události vystupuje p edevším otev ení a 

posv cení karlínského chrámu sv. Cyrila a Metod je, prvnímu pod touto patronací na českém 

území, anebo pouti na Levý Hradec jako alternativnímu symbolu počátku k esťanství v 

Čechách. Nezanedbatelný byl také p íliv poutník  z Čech, ačkoliv omezen dopravními limity 

této doby. Pozvání N mc  se nesetkalo s kladnou odezvou. N mecká menšina si byla v doma 

protin meckých nálad, které se vyno ovaly na pozadí cyrilometod jského odkazu, a poté, co 

se slavnostní výročí p ipomínalo i v Čechách, se od nich distancovala.61 (Cinek, 1936: 166-

172) 

                                                           
60

 “Přijďtež  Češi z králo st í!! Přijdež učinit t , kteří požeh á í rozsé ali u Vás a základ položili ku Bohu 
ilé u, s até u ži otu u pře ohý h, je ž stali se dědi i a o hrá i Vaši i. … Přijďtež z kraji  s . Hedi k ,…ze 

Slo á ka uherského … Přijďte  Češi a Du aji dlí í…A že sla ost rodi á – ta jest ej zá ější, při íž ikdo 

z rodi  es hází, z e e Vás še h  po rati , již t oříte rodi u a čeleď rilo etodějskou, e  ši h i ze 
společ ého, od s atého C rilla a Methoda ote ře ého pra e e še potře é pro čas ost a ěč ost čerpá e. I 
olá e: Proste s . C rila a Methoda, ať s á i sla í du ho í hosti , še h  sla ské rodi !“ SOA UH, FŘK 

Velehrad, ka. , i.č. , -1912 – Slavnosti velehradské) 
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 Spolek pro ději  Ně ů  Če há h tr ale kritizo al eoprá ě ost osla , e oť histori k  lze prý pe ě 
stanovit nanejvýš tři etiletí, e které  slo a ští apoštolo é a Mora u přišli. Na ísto toho a rho al  
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Svátek byl d stojn  p ipomenut také v ím , kde se konaly se zahájením jubilea a na 

hlavní svátek slavnostní mše, dokonce i ve slovanském jazyku (význam této události tkví ve 

výjimečnosti tohoto aktu). Dále byli slovanští apoštolové p ipomínáni v liturgii v pr b hu 

celého roku a na počest výročí jejich p íchodu vznikla v ím  Cyrilometod jská kolej. Na 

úrovni episkopátu byl k výročí vydán pastý ský list československých diecézí, kde byla oslava 

symbolicky povýšena na slavnost československého katolictví. Moravský biskupský list 

zd razňuje žádost, aby se slavností zúčastnili na základ  jejich zemského a k esťanského 

významu vedle Slovan  i N mci. Český pastý ský list vedle toho zd razňuje zásluhy apoštol  

pro zem  české a slovanské. Jubileum bylo p ipomenuto také v dalších slovanských 

diecézích, a to v Polsku, Slovensku, Chorvatsku, Slovinsku a mezi Lužickými Srby, tento 

p esah do zahraničí napomáhal vyzn ní cyrilometod jského odkazu v jeho všeslovanské 

katolické rovin . Pravoslavné Slovanstvo si naopak výročí nijak výrazn ji nep ipomenulo. 

Dokonce odmítlo po ádat oslavy s argumentem, že nad cyrilometod jským kultem vládne 

katolický duch, s kterým jsou nesmi itelní. Symbolika apoštol  jako pojítka veškerého 

Slovanstva tak byla narušena. P esto Velehrad navštívilo n kolik pravoslavných Rus , 

ačkoliv ne jako oficiální delegace. (Vychodil, 1913: 110- 111, 138-139; Cinek, 1936: 153-

159) 

Program oslav a jejich zajišt ní byl v rukou olomouckého arcibiskupství ve spolupráci 

s velehradskou farností a cyrilometod jských spolk  (zejména pak Maticí velehradskou, která 

za tímto účelem p ímo vznikla). Kv li očekávanému velkému návalu návšt vník  byl 

jubilejní rok rozd len do p ti oktáv od začátku b ezna do konce zá í s hlavní slavností 5.-12. 

července. Pro tuto oktávu byl každý den určen pro pouti n kolika konkrétních d kanství. 

Vedle lokální kategorizace poutník  jsou v programu dále uvedeny pouti pro určité kategorie 

profesní, socioekonomické anebo genderové. Pouti jednotlivých d kanství p icházeli 

v pr vodech čítající tisíce lidí v čele s duchovními, prapory a korouhvemi, zpívajíce 

cyrilometod jské a jiné náboženské písn , často s hudebním doprovodem. N kte í poutníci 

podnikali i vzdálen jší p ší pouti samostatn  anebo v menších skupinách. P ed začátkem 

hlavních oslav si pro plnomocné odpustky p išlo již na 30 000 poutník . (SOA UH, F K 

Velehrad, ka. 41, i.č. 414, 1897-1912 – slavnosti velehradské; Vychodil, 1913: 42-45) 

Již večer p ed hlavním svátkem se na Velehrad hrnuly obrovské pr vody, k jejich 

uvítání nestačily utichat zvony. Mezi velkolepou výzdobou pro osln ní poutník  se vyjímaly 

prapory v barvách arcibiskupských, císa ských a moravských, návšt vníci se často 

                                                                                                                                                                                     

ko kure č í osla u připadají í k roku 845, kdy se v Řez ě e halo pokřtít  český h le hů, e oť tato 
skuteč ost je histori k  přes ě dato atel á. 
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prezentovaly ve svých tradičních krojích.  Pro všechny, kdo se nemohou vejít do chrámu, jsou 

okolo prostoru svatyn  rozmíst ny oltá e a kazatelny, mnohé použité i pro kázání v jiných 

slovanských jazycích anebo v n mčin . Počet účastník  je odhadován na 80 – 100 000, a 

p ibližn  160 duchovních. Hlavní osobností mezi nimi byl pražský arcibiskup Schwarzenberg. 

Poté, co sloužil pontifikální mši v češtin  i n mčin  se v proslovu pozitivn  vyjád il k čist  

náboženskému charakteru slavnosti. B hem celého týdne se st ídají na Velehrad  stále nové 

pr vody, mše a kázání. V n které dny bylo výrazné silné zastoupení N mc  anebo Slovák , 

mezi poutníky se často objevují dále katolíci z jiných slovanských zemí.62 (Cinek, 1936: 148-

152; Vychodil, 1913: 46-60) 

 K zajišt ní po ádku nad oslavami doplňovali místní dozorce četníci, p ítomný zde byl 

i krajský komisa  a okresní dvorní rada. Nebyly zaznamenány ale žádné výtržnosti, ani 

nep im ené vlastenecké projevy. Pokornou symbiózu s vlasteneckým prvkem Vychodil 

popisuje takto: „Tisíciletá zkušenost ukládala vd čnost v rným katolík m i národovc m. Po 

celou slavnost navšt vovali Velehrad nejenom vd ční katolíci a kn ží, nýbrž i národovci 

čeln jší bývali tu, aby vykonavše pobožnost svou jako v rní katolíci pobavili se v kruhu 

p átelském jako probudilí národovci … hle zase d kaz patrný, že vlastenec horlivý m že být i 

zbožným katolíkem, jakož i zbožný katolík horlivým m že být vlastencem.“63O poklidném 

pr b hu oslav referoval také n mecký tisk64. V hlas Velehradu podnítil do konce jubilejního 

roku zájem dalších poutník  a zprávy o absenci národnostních p edsudk  a nep átelství na 

t chto oslavách motivovaly k pouti i n meckou národnost a návšt vníky z Rakouska. 

V součtu se pak na slavnostech b hem celého roku ukázalo na 500 000 návšt vník . 

(Vychodil, 1913: 60-70) 

Podle Cinka oslavy ve své velkoleposti p ekonaly všechna očekávání a p ekvapiv  

silný byl také jejich podn t k popularizaci cyrilometod jského tématu, jak dokládají mnohé 

literární, um lecké, v decké a architektonické památky. Podobn  jako záv rečná jubilejní 

kázání anebo Vychodil ve svém shrnutí hodnotí slavnosti jako projev víry a katolicismu. 
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 Zejména je signifika t í po ěr ě soká á ště ost ze Slo e ska, e oť uherská láda stupo ala  této 

do ě el i ostře proti pa sla is u a  C rilo etodějské  ju ileu iděla e ezpeč ý pote iál o iliza e 
Slovanstva. 
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 V hodil Ja , Vzpo í k  a rilo etodějský rok , O raz ži ota á ože ského a árod ího 
k leté u ju ileu pří hodu s . C rilla a Methoděje a Mora u, II. dá í, Velehrad, , str.  
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 „Tak apř. dle ídeňského listu Wa derer , č. , se píše, že: „docházeli poutníci po ož é pís ě zpí ající 

až a ádraží, a tepr e e oze h lo tu a ta  sl šeti ěkterou píseň, árod í, ejčastěji z á ou Hej Slo a é! 
Utěše ý doje  či ilo pokoj é a áž é ho á í tě hto lidí, áležejí í h po ětši ě k ižší třídě. Na estě e lo 
nikde pozorovati ono výskání, jaký ž a ás ozý á á se dlouho zadržo a á s ětá ká rozpustilost takz a ý h 
po ož ý h pout íků.“ V hodil Ja , Vzpo í k  a rilo etodějský rok , O raz ži ota á ože ského a 
národního k leté u ju ileu pří hodu s . C rilla a Methoděje a Mora u, II. vydání, Velehrad, 1913, str. 62) 
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Národní významy podle Cinka z staly ve slavnostech zcela upozad ny, p esto je ale možné 

vid t p ínos oslav pro národní hnutí, neboť se na pozadí náboženského charakteru poutí 

nachází rysy, které mají potenciál být nositeli národních význam .65 Na podobném záv ru o 

náboženském a apolitickém duchu se shodne i Jonová. Podle ní byl potlačen p vodní zemský 

rozm r slavností, neboť jejím cílem bylo roznítit k esťanskou víru a v tomto pojetí se ujala i u 

Čech  a Slovák .  Zároveň si ale všímá, že již v této dob  byly slavnosti od počátku p íprav 

p edm tem p ísné kontroly vídeňských a vládních orgánu a spravován o nich byl i Svatý 

stolec. Na základ  toho p edpokládá, že i zde byl určitý potenciál pro vytvo ení podhoubí 

k posílení národní identity a manifestaci národních i církevních politických požadavk . 

Národní charakter jubilejního roku byl vyjád en v samostatné oslav  v Brn . 66  Podle 

p vodního scéná e se tyto oslavy m li konat na Velehrad  v asociaci s církevním programem. 

Hradišťský hejtman tuto možnost z opatrnosti p ed možnou národní a politickou kontaminací 

náboženských poutí zakázal. Ze stejného d vodu zm nil plánované datum ke konci srpna na 

konec zá í, tedy termín, který již nezasahuje do rozsahu jubilejního roku. Podobn  strach 

z promíchání náboženských a politických obsah  v p ípad  p vodního plánu vyjád ilo také 

olomoucké arcibiskupství.  (Cinek, 1936: 153-154; Jonová, 2013: 308, 311). 

Velký úsp ch jubilea roku 1863 nastartoval nový rozm r velehradských poutí. Ty 

v následujících letech lákaly desetitisíce poutník  a to nejen z Moravy, ale i z Čech a ze 

Slovenska. S rozší ením jejich v hlasu se staly jako prost edek široko´společenského 

shromážd ní objektem stále kontroly státní správy.  Nemalý vliv na to m l i dobový kontext, 

kdy se s koncem 60. let se roznítila nespokojenost a vyv ely nové požadavky v či rakouské 

vlád  jak ze strany zastánc  národních práv, tak ze strany církve a v ících v reakci na zm ny 

církevních zákon . Bylo tak nasnad , že charakter slavností bude poznamenán protivládní a 

vlasteneckou atmosférou. Tyto oslavy na rozdíl od jubilea p edešlého i následujícího nebyly 
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 „M šle ka rilo etodějská z iká prud e  du ho í  prostředí katoli ké á ože skosti a roz i uje  ě  
s é t oři é síl . Zasahuje k asi ě do o rod ého pro esu,  ě ž pruž ějí í český a slo e ský katoli is us 
počí á itál ě reago at a poutají í síl   ohledu á ože ské  i árod í .“ Ci ek Fra tišek, Velehrad ír , 
Lidové knihkupectví v Olomouci, 1936, str. 153) 
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 Hejtman k přípra á  osla  a její u prů ěhu doporučuje o ejpřís ější dohled. Te to přístup olal silné 

rozhořče í  tisku (ze zpráv Moravské orlice), které jen dále podnítilo zájem o tuto slavnost. Slavnosti ve svém 

progra u ko i o al  á ože skou část e sla é ši s kultur í částí s vrcholem v árod í pě e ké sla osti. 
V to to pojetí htěli zdůraz it d ojí při os rilo etodějské isie a zd ih out tak i její ýz a  pro kulturu, 
slo a ský jaz k, zdělá í a u ě í. Národ ě a ifestač í pr k  zde ale e s é potlačo a é pozi i z ela 
pře ládl . V centru pozornosti se ocitli hosté z řad před í h český h árod í h o roze ů, i o ji é Pala ký, 
Rieger a Purk ě. V Br ě a ádraží l  při ítá í spolu s lake  další h   Če hů adše ý i zástup , které 

á al  prapor  růz ý h spolků a pro olá al  hostů  slá u.  Před zaháje í  pě e ké sla osti Mdr. Kallus ve 

sla ost í  proje u oz ačil Velehrad za po ík Mora  a oh isko její os ět . Ideu rilo etodějskou 
harakterizo al jako izi pro spoluprá i Mora a ů, Če hů a další h Slo a ů a základě společ é slo a ské 

vzájemnosti.  (Jonová, 2013: 308-310; Cinek, 1936: 185-188; Vychodil, 1913: 76-82) 
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zaštít ny patronací olomouckého arcibiskupství ani brn nského biskupství. Staly se tedy 

manifestací kléru, katolických spolk  a katolického lidu obecn , a protože církevní hierarchie 

nenesla odpov dnost za pr b h oslav, st etl se zde dobový protestní potenciál s p ísnou 

kontrolou a postupem státních ú ad . (Zlámal, 1937: 3-4) 

Téma jubilejního roku se za účelem oživení národního i náboženského a katolického 

cít ní objevovalo často v tisku, a to nejen katolickém, ale i liberálním. Tato agitace k účasti na 

slavnostech používá nápadn  čast ji než d íve v kontextu p ínosu cyrilometod jského odkazu 

a jeho společného sdílení pojmu národ.67 Nap . velehradský fará  Vykydal, významný 

propagátor vlasteneckého pojetí kultu, publikoval v Hlasu (1867, č. 13): „S Velehradem žije, 

bez Velehradu um el by náš národ … Duch cyrilometod jský probuzen-li bude v národ , 

stane se plamenným sloupem vedoucím národ do zem  zaslíbené, vykoná skutky nevídané, 

neslýchané. Betlem náš moravský zaskví se ve své bývalé sláv .“68 Jubileum tohoto roku (i 

data hlavních svátk ) se st etávalo s výročím narození Husa. Oslavy k této p íležitosti m ly 

mít pouze národní charakter. List Koruna p inesl návrh ke spojení obou oslav, katolický tisk 

(Hlas, 1869, č. 7 a 10) tuto ideu odsoudil, neboť lp l na náboženském rozm ru oslav a navíc 

kriticky odsoudil Hus v odkaz jako rozkolnický, tedy protich dný odkaz 

cyrilometod jskému. Cyrilometod jské oslavy se pro katolickou církev naopak nabízeli jako 

možnost, jak svátek své v roučné konkurence zastínit. (Cinek, 1936: 250-253; Jonová, 2013: 

35; Zlámal, 1937:3-4) 

Pro Vatikán byly oslavy d ležité v kontextu práv  p ipravovaného I. Vatikánského 

koncilu. K jeho konání byli pozváni i p edstavitelé církve pravoslavné a protestantské, kult 

Cyrila a Metod je se zde tedy nabízel jako pojítko vzájemného dialogu a prost edek 

konfesního sblížení. V ím  byl tak jejich kult op t slavnostn  p ipomenut. Naopak 

českomoravský episkopát zahájení jubilejního roku zcela opomenul. Ačkoliv v ící nebyli 

prost ednictvím pastý ských vyzvání k oslavám, tento den byl p esto oslaven v mnoha 

farnostech, n kde dokonce i mimo kostel, tedy ve školách, čtená ských spolcích anebo p i 

občanských besedách. Ve ve ejném prostoru se také k této p íležitosti Na památku zakládaly 

nové knihovny, spolky či občanské záložny a jiné instituce ve ejného života, objevil se 

dokonce návrh nahradit t mito slavnostmi oslavy masopustní. Sv j podíl na tom m ly 
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 Např.  Naši i, , č.  se o je il te to te t: "Národ áš á před elý  s ěte  podati sk ělý důkaz, že 
se ědo í s ato rilské  ě  z ohlo a tako outo silou se o o ilo, že se epřátelé írk e a Slo a st a ar ě 

a áhají udusiti a e o za íti du ha, jehož á  zaštípili a jaký  ás ad hli ěroz ěsto é 
elehradští." V hodil Ja , , str. . Další z í ka  tisku apoštol  popisuje jako ojo ík  za … „ laho 
ároda slo a ského, zdůrazňo á a la záje á postoupe ost du ha árod ího a írke ího … shoda záj ů 

jako á ože ský h, tak árod í h.“ Olo ou ké o i , , č. , i  Ci ek Fra tišek, Velehrad ír , str.  
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 Ci ek Fra tišek, Velehrad ír , Lido é akladatelst í  Olomouci, 1936, str. 248 
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cyrilometod jské spolky, zároveň ale i lidová spontánnost, která vypovídá o tom, že 

cyrilometod jský kult se v této dob  již zako enil v lidovém pov domí. Pro tyto oslavy byl 

p íznačný unionistický rozm r cyrilometod jského odkazu, kdy jubilejní mše byly nejčast ji 

ob továny „za úmysl sjednocení Slovan  s církví katolickou“. V kázáních byla často 

zd razňována láska apoštol  k pohrdanému Slovanstvu. (Cinek, 1936: 249-252) 

Významný podíl na propagaci pouti m l nižší klérus. Hlavním organizátorem slavností 

k 5. červenci byl spolek Matice Velehradská. Ten se snažil oslovit k účasti na jubileu také 

hlavní p edstavitele církevní hierarchie. V odpov ď na to arcibiskup olomoucký v kv tnu 

vydal na ízení k liturgickým ob ad m a slavnostem k datu hlavního svátku ve všech 

farnostech a na Velehrad pozval farníky všech českých a moravských diecézí. P esto nad 

slavnostmi nep evzal záštitu. Vedle církevních p edstavitel  bylo na slavnosti pozváno mnoho 

d ležitých osobností národních a vlastenc  či nap . delegace z Ruska. Na rozdíl od minulého 

jubilea bylo výročí p ipomenuto mnoha d ležitými oslavami v Rusku.69 Tento p ístup m l 

v rámci vidiny možné spolupráce slovanských národ  velmi pozitivní odezvy v českém tisku. 

(Cinek, 1936: 220-223, 245-250; Vychodil, 1909: 43-63, 87).  

Díky skepsi státních orgán , které si byly dob e v domy nebezpečí vyplývající 

z nadcházející pouti k hlavnímu svátku, vznikl obsáhlý materiál z korespondence místního 

hejtmana, zemského místodržícího a orgán  zainteresovaných ú ad , který nabízí podrobné 

informace o p íprav  zajišt ní poutí i každodenní zprávy o jejich pr b hu včetn  záznam  

z kázání.70 Uherskohradišťský hejtman p istupoval ke slavnostem s velkou opatrností a 

podez ívavostí. V reakci na žádost slavnostního výboru prezentující oslavy jako čist  

církevní, označil slavnost p edem za stranickou, nacionální klerikální agitaci, která se pouze 

snaží krýt za svou církevním plášt m. To vysv tluje na základ  personálního obsazení 

osobností p ípravného výboru, kde je mu trnem v oku zejména fará  Vykydal, seznamu 

pozvaných host , kde jsou mezi významnými Čechy a Moravany také z Ruska, a plánovanou 

účastí mnoha spolk . K prevenci nebezpečí zajistil četnické hlídky, které se pohybovaly 

v okolí Velehradu již od 24. června, aby sledovaly postup p íprav. Pro vlastní slavnostní 

oktávu povolal k výkonu dohledu dále krajského komisa e a okresního tajemníka a ú edníka 
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 Podle pravosla ého kale dáře s átek připadal a . ú ora. V oha ěste h k tomuto dni probíhaly 

slavnosti, mezi nimi se vyjímaly svou velkolepostí zejména moskevská a petrohradská, v chrámu sv. Izáka. 
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kultu ěroz ěstů. 
70

 Tento materiál zpracoval Zlámal (1937). 
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pro zapisování kázání. Zemského místodržitele dále prosí o zajišt ní posily k deseti stávajícím 

dalších deseti četník , jízdní hlídky t í muž  a policejního ú edníka. Jeho žádosti nebylo 

vyhov no s odkazem na klidný pr b h p edchozích velehradských poutí a proklamovaný 

církevní ráz nadcházejících. P esto zemský místodržitel nadcházející slavnosti 

nebagatelizoval, když hejtmana vyzývá k ádné kontrole p íprav a slavností a o všem 

informoval. Dále zmiňuje, že pro p ípad porušení klidu budou p ipravena pat ičná opat ení, 

v nutném p ípad  i vojenské asistence. (Zlámal, 1937: 3-5) 

„Osmidenní oficiální slavnosti byly velmi zda ilé. Už 3. a 4. července vítal Velehrad 

četné poutníky. Nábožní zástupové všech končin, Slované i N mci, p icházeli na Velehrad, 

aby tady spolu slavili … Poutníci procházeli slavnostní branou, která m la v pr čelí štít sv. 

Cyrila „se slovanskou azbukou, pod kterouž zdaleka čísti se dalo želané slovo „jednota“ a na 

druhé stran  „nad je“… Velmi okázale zúčastnila se jubilejní oslavy moravská šlechta. Vedle 

„moravksých v dc  lidu“ zasotupeny byly Čechy, Slezsko, Slovensko, Polsko a Rusko. Počet 

účastník  odhadován tiskem na 60-80 00071.“72 Církevní hierarchii zde reprezentoval 

brn nský biskup i pražský arcibiskup, olomoucký arcibiskup se na poslední chvíli ze 

zdravotních d vod  z účasti omluvil. První velmi horlivé kázání m l toho dne kn z Šmýd. „V 

úvodu poznamenal, že by m l mnoho, ba velmi mnoho co íct o utlačovaném slovanském 

národu, jmenovit  však o katolickém duchovenstvu, ale nesmí.“ 73 V další části pak brojil 

proti nep átel m katolického náboženství a slovanskému národu a vyzýval k národní jednot .  

P ítomný biskup brn nský se asi v polovin  kázání vzdálil. Pozd ji se vrátil, aby celebroval 

slavnou mši svatou. (Zlámal, 1937: 6-7, Vychodil, 1909: 70-75) 

Témata potlačování slovanských národ  a práv katolické církve se v dalších kázáních 

periodicky opakují. Dále se objevují motivy Cyrila a Metod je jako vzoru pro udržování 

národních práv, obrana slovanského jazyka anebo symbiózy národních zájm  a katolicismu.  

Ve zprávách hejtmana je zd razn na zejména p ímá kritika vlády v kontextu posledních 

církevních zákon , zejména co se týče sekularizace vzd lání, či v obecn jší rovin  kv li její 

neúct  k náboženským tradicím. Obsahy n kterých kázání vystupovaly otev en  proti 

N mc m jako mučitel m Metod jovým. Kázání s vlasteneckými nebo protistátními obsahy 

p evládala, našla se mezi nimi ale zcela neutrální. Mimoto hejtman zaznamenal z odposlech  
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72

 Ci ek Fra tišek, Velehrad víry, Lidové nakladatelství Olomouc, 1937, str. 254 
73

 Zlámal Bohumil, K elehradské lastizradě, Olo ou , , str. 6 

 



66 

 

mezi duchovními stížnosti na to, že nemohou v kázáních íct, co cht jí, neboť si jsou v domi 

státní kontroly. Dále ve svých zprávách podrobn  informuje o významných hostech, zde si 

všímá n kolika vlastenecky orientovaných šlechtic  (zejména hrab te Bercaldiho), ze 

zahraničních pak v nuje pozornost zejména činnosti a ruského noviná e. P edm tem jeho 

podez ení jsou také dary z Ruska, obraz a lampa, po jejichž p vodu bedliv  pátrá. (Zlámal, 

1937: 8-17) 

Uherskohradišťský hejtman ve zpráv  místodržícímu shrnuje poutní slavnosti 

s d razem na jejich politickou dimenzi:„Velehradské pouti jsou jen pláštíkem náboženskému 

úkonu, za ním v zí politická agitace nacionál , feudál  a kléru, kte í tahají ubohé nev domé 

venkovany za všelijakého p edstírání a za nátlaku náboženského a nacionálního fanatismu na 

Velehrad, tam je všemožným zp sobem vyko isťují, zatímco se stále četné shromážd né nižší 

duchovenstvo je hned p i p íchodu všemi jim vlastními prost edky zpracovává, a když tak 

dosáhnou svých cíl , v povznesené nálad  tak tráví noci."74 Na základ  toho žádá, aby byli 

kazatelé p edvedeni k soudnímu vyšet ování, neboť p edpokládá nebezpečné následky vlivu 

kn ží na společnost. Místodržitel v odpov di na tento dopis vybral ze záznam  čty i kázání, 

která podle n j pro sv j pobu ující obsah vyžadují zákrok trestního soudu. Po opat ení 

výpov dí bylo jedno kázání doporučeno k žalob  pro zločin urážky Veličenstva, druhé jako 

zločin rušení ve ejného klidu, dv  další nebyla podána kv li nedostatečnému napln ní 

skutkové podstaty. Nakonec byly zrušeny všechny žaloby na duchovní kv li nedostatku 

sv dk , kte í by mohli podvratný potenciál poutí potvrdit. (Zlámal, 1937: 17-19) 

Církevní hierarchie se vedle hlavního svátku prezentovala také na pouti pro 

bohoslovce, nazvané jako českomoravská, která se konala 19. srpna. Velká účast duchovních 

v čele s pražským a olomouckým arcibiskupem p edznamenávala církevní ráz t chto 

slavností. Proti p vodnímu plánu se slavnost rozrostla na oslavu cyrilometod jského sbrat ení 

Čech a Moravy za pom rn  vysoké účasti laik . Na t chto oslavách byla signifikantní vysoká 

návšt vnost N mc , pro které byla p ipravena mnohá kázání v n mčin , která zd razňovala 

nutnost jejich účasti na cyrilometod jském kultu s odkazem na jeho zemský rozm r. Ani zde 

p es p vodní zám r nechyb la kázání s motivy národními nebo slovanskými. (Vychodil, 

1909: 88-99; Cinek, 1936: 259-263) 

Reflexe poutních událostí v českém tisku, zejména pak v katolickém, je zcela 

nadšenecká, pozitivn  je hodnocen zejména význam jubilea pro národní pospolitost. Tento 

rozm r reflektuje nap . úryvek z Moravské Orlice:  „Pouť, již konali brat i Češi, Moravané a 
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Slezáci, synové jedné matky, církve katolické, synové jedné vlasti, království českého ... 

Odešli jsme z Velehradu s p edsevzetím, že svorn , jednomysln  a mužn  chceme hájit církev 

a vlast, víru a národnost."75 Vídeňská žurnalistika se naopak o slavnostech referovala ve 

vyhran ném dehonestujícím tónu. Hlavním tématem publikovaných reportáží je nemravný a 

zvrhlý ráz oslav, poukazující na nízkost české kultury a společnosti a její církve. 

Zd razňovány jsou zde zejména opilecké a jarmareční motivy p íchozích a manipulátorské 

cíle kn ží. Tento pohled vyvolal bou livou reakci, vedl dokonce i k žalob , a aktivizoval 

český tisk k obhajob  kulturní vysp losti českých zemí a d stojnosti cyrilometod jských 

oslav a zároveň inicioval nenávistnou dikci sm rem k vládnoucímu etniku.  (Cinek, 1936: 

256-259) 

Vychodil vidí výsledek jubilejních oslav p edevším v posílení církevního v domí a to 

nejen na Morav , ale i v Čechách. Vysokou spoluúčast Čech  na jubileu dokládá nejen jejich 

pom rn  vysoký podíl mezi poutníky na Velehrad , ale také velkolepá slavnost za účasti 

p ibližn  40 000 v ících ke dni jejich svátku u chrámu v Karlín , který se stal centrem 

cyrilometod jského kultu pro českou oblast. Všímá si i p ínosu jubilea k posílení národní 

jednoty a cít ní a utužení národní a církevní jednoty. Cinek pr b h celých slavnosti hodnotí 

z dobového tisku jako „obrovitou manifestaci cyrilometod jskou“76, „historickou událost, 

která pro vnit ní stmelení národa svatováclavského v duchu cyrilometod jském nez stane bez 

blahodárných účink  …Byla to v pravd  slavnost duchovního sbrat ení a spojení op tného …, 

kterou manifestovali za jednotu Cyrilometod jskou brat i Češi, Moravané a Slezáci, synové 

jedné matky, církve katolické, synové jedné vlasti, království českého.“77 Po jubileu se 

objevila i myšlenka vzniku velko-diecéze cyrilometod jské, která by zahrnovala Čechy, 

Moravu a Slovensku po vzoru jednoty Velké Moravy. Symbióza národní a náboženské 

identity na bázi cyrilemetod jství pronikla také do tábor  lidu (shromážd ní s primárn  

politickými manifestačními cíli, která byla pom rn  četná v tomto období), na kterých se 

tento kult stal tématem proslov  n kolika kn ží. Podle účasti nap íč slovanskými národy a 

také ohlas  jubilea v tisku, je z ejmé, že se v t chto slavnostech také siln  projevilo v domé 

slovanské. Zároveň se v reakci na ruské oslavy jubilea ost eji rýsuje idea unionismu a spolu 

s tím se znovu objevují požadavky k povolení slovanské liturgie. Myšlenky, které u 
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p íležitosti výročí vytanuly na povrch, rezonovaly i v ím . Dokladem toho je encyklika 

Grande Munus z roku 1980. Cinek si dále všímá ozvuk  jubilea v oživení spolkové činnosti, 

kdy vznikla Jednota Velehrad a R že Sušilova. (Cinek, 1936: 265-270; Vychodil, 1909: 116-

117, 129-144, 181-185) 

Již od začátku 80. let se s blížícím se jubileem zvyšovala návšt vnost poutí až na 

desetitisíce poutník . Ke zviditeln ní Velehradu v t chto letech výrazn  p isp lo také vydání 

encykliky Grande Munus. Tento akt v asociaci na ideu sjednocení Slovan  proti rakouské 

dominanci našel obrovský ohlas v celém slovanském sv t . Mnohem více než u 

p edcházejících jubileí se publikační činnosti a propagaci kultu v novaly další slovanské 

národy, vedle Čech , zejména Poláci, Slováci a Chorvati. (Cinek, 1936: 290-310, 327-338; 

Zlámal, 1936: 3)   

Nápadný byl zejména zájem Ruska o toto výročí. Ten byl motivován primárn  

politicky na podklad  panslavismu.78 Vídeň sledovala tyto snahy a se vzpomínkou na poslední 

soudní dohru velehradských poutí z roku 1869 se jasn  vyjád ila, že slavnosti v p ípad , že 

budou mít panslavistický anebo národní ráz, zakáže. P ípravný výbor jubilejní si byl dob e 

v dom kontroly státní bezpečnosti, trval tedy na ryze náboženském rázu oslav. Tím ale 

nevylučoval účast p edstavitel  pravoslavné církve. Pravoslavná církev za t chto podmínek 

odmítla svou účast na slavnostech, neboť projekt náboženského sjednocení podle ní nebyl 

uskutečnitelný. Navíc nesouhlasila s pojetím Cyrila a Metod je jako výlučn  katolických 

sv tc . O Metod jovo výročí se ale nadále zajímali laičtí pravoslavní v ící z panslavistického 

prost edí. Ti se spojili s českými liberály, s žádostí, aby se pokusily zm nit ultramontánské 

tendence slavností. Mladočeši cht li uctít apoštoly primárn  jako p edstavitele národní ideje. 

Na sch zi Klubu národní strany svobodomyslné intepretovali p íb h Cyrila a Metod je 

antiklerikáln  a současný zájem íma o jejich kult byl vysv tlován jako diplomatická taktika. 

Navrhují tedy vystoupit na slavnostech se svou vlastní manifestací. Nakonec se ale na úkor 

realizace na Velehrad , která byla p íliš p ísn  st ežená státní mocí, zam ili se svými národn  

manifestačními plány na jiná místa. P vodní zám ry liberál  našly ohlas u moravských jednot 

Sokola, které se chystaly uspo ádat v rámci velehradských poutí své pr vody. Ty byly 

místním hejtmanem zakázány, tak jako pr vod lokálního čtená ského spolku s od vodn ním, 
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že účast spolk  s odznaky a prapory nep ísluší náboženskému charakteru oslav. Brn nský 

Sokol se k tomuto vyjád ení odvolal k místodržitelství, které následn  vydalo povolení 

pr vod  spolk  pouze v p ípad , že budou vedeny duchovními. Ve výsledku hejtman 

nepovolil pr vod žádného spolku. (Zlámal, 1936: 3-14, 22; Cinek, 1936: 339-342, 394) 

Vídeňská vláda v d la o kontaktech mladočech  s pravoslavnými Rusi a jejich 

plánech, všímala si také silných ohlas  jubilea v dalších slovanských zemích, nepochybovala 

tedy o možnosti nebezpečí demonstrativního pojetí oslav. Státní policie byla od počátku 

v pohotovosti, n mecky psaný tisk, zejména vídeňský, m l za úkol dehonestovat oslavy a 

cyrilometod jský kult, Ministerstvo zahraničí sledovalo plány ruských panslavist  a 

Ministerstvo kultu a vyučování kooperovalo s ordináty na prevenci politicky 

demonstrativních prvk . Podez ení z plánovaných politických podtext  eliminoval arcibiskup 

Fűrstenberg, který se zaručil za klidný pr b h oslav a p ijal nad nimi záštitu. P esto státní 

orgány neulevují ve své kontrole a n kolikrát v pr b hu jubilejního roku naléhají na církevní 

autority o zprost edkování podrobných informacích o zajišt ní oslav.79 Kardinál op tovn  

odmítá možnost politických demonstrací v pr b hu pouti a ujišťuje místodržitele o tom, že 

zájmem církve je totožný se zájmy Vatikánu. Mimo jiná opat ení vydává na ízení o nutnosti 

konat pr vody pouze v čele s duchovním, mimoto zakazuje prodej tvrdého alkoholu v okolí 

Velehradu. Spolu s dalšími biskupy vydal pastý ský list, ve kterém odsuzuje politické 

zneužívání kultu a horentn  zve k účasti i n mecké poutníky.80 Také v českém a moravském 

tisku je zd razňováno pozvání n meckého etnika k oslavám a odkaz na autoritu Vatikánu. 

Zároveň se zde zmiňuje i rozm r česko-moravského národního společenství a v letácích pro 

poutníky se objevuje stereotyp rozlišující „hodné Slovany“ a „zlé N mce“. (Zlámal, 1936: 14-

16; Cinek, 1936: 342-354, 376; Jonová, 2013: 40) 
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Jubilejní rok byl rozvržen do čty  oktáv, k vlastní organizaci poutí vznikl roku 1883 

P ípravný výbor jubilejní. Pouti po ádané k první únorové oktáv  prob hly za účasti p ibližn  

40 000 poutník , zejména z okolních diecézí, podle zpráv okresního hejtmana bez 

jakéhokoliv narušení. P esto žádá pro p íští pouti p ítomnost detektiv , kte í mají zkušenost 

s protistátním a anarchistickým prost edí anebo umí cizí slovanské jazyky, dále posily četník  

a politické ú edníky. D vodem této žádosti je strach z p íští oktávy, které se má zúčastnit více 

poutník  z Čech, Vídn  a zahraničí. Tak se opravdu stalo, i účast na další oktáv  byla 

p ibližn  jednou tak velká. Mimo incident s prodejem pam tních mincí se slovanskou 

symbolikou, které byly policií zabaveny, a p ítomnosti ruského spisovatele, aniž by byla 

zjišt na jakákoliv jeho podez elá činnost, prob hl pr b h poutí op t bez dalších nep ístojností. 

P esto hejtman op t žádá o posily k zajišt ní pr b hu poutí, nyní se k n mu p idává i 

olomoucký arcibiskup. T mto nárok m nebylo vyhov no, načež arcibiskup prohlásil, že se 

vzdává odpov dnosti za d ní mimo kostel. (Zlámal, 1936: 20-30) 

Vídeňský tisk shledává nebezpečí politického potenciálu na Velehrad  u plánovaných 

poutí z Polska, kterým je p ipisována tendence k protiruské demonstraci. V červnu se 

v n mecky psaných novinách rozmnožily zprávy o tom, že na Velehrad  a v okolí vypukly 

nakažlivé nemoci, doprovázené apelem na zákaz poutních slavností. Velehradský d kan spolu 

s velehradským starostou se proti pravdivosti t chto zpráv ohradili s odkazem na prohlášení 

místních léka  a starost . P esto tisk vyvolal paniku a n kolik poutí muselo být zrušeno. 

Moravské místodržitelství ale výskyt epidemických nemocí v okolí Velehradu dokládá a na 

základ  toho se rozhodne zrušit veškeré červencové pouti. T sn  p ed oslavou 

k cyrilometod jskému svátku je zve ejn n posudek Moravské zdravotní rady. Ten zmiňuje 

výskyt n kolika nakažlivých nemocí v okolních vesnicích, ale v nijak nebezpečném rozm ru. 

Na základ  toho byly povoleny pouti pro lid moravský, z staly ale zakázány pr vody ze 

všech zemí ostatních, včetn  Čech a Slezska. Podle p íprav je z ejmé, že o oslavy byl zejména 

ve Slezsku velký zájem, zákaz pr vod  z t chto oblastí tedy vyvolal velké rozho čení. (Cinek, 

1936: 373, 383-5, 391-392) 

Hlavní slavnosti zahájil v p edvečer 5. července sám kardinál Fűrstenberg. Velkou 

pozornost pak upoutal p edevším p íjezd F. L. Riegera, který byl nejd íve d stojn  uvítán 

ve ejnými p edstaviteli a Sokoly v Uherském Hradišti, načež se druhý den zúčastnil všech 

církevních slavností. P íliv poutník  byl op t regulován v týdenním rozsahu v rozd lení 

pr vod  podle farností do jednotlivých dní. Cinek popisuje slavnosti jako v moravském 

prost edí zcela mimo ádné a nevídané. Krom  účasti p ibližn  100 000 poutník  a 700 kn ží 

vysv tluje velkolepý rozm r oslav na základ  bohatého zastoupení host  a kn ží i ze zahraničí 
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a v zastoupení člen  spolk , nejen katolických. Pro n mecké poutníky byla p ipravena na 

každý den kázání v n mčin , objevovaly se i společné pr vody česko-n mecké. B hem 

ned lního odpoledne prob hla soukromá sch zka delegát  slovanských zemí, která byla podle 

Cinka: „nehlučnou, ale vroucí manifestací slovanské vzájemnosti zastoupených n kterých 

kmen  slovanských…manifestace m la arciť ráz p ísn  soukromí…Slovanská společnost 

zasedla v klášterním refektá i uprost ed význačných českých osobností“81, Riegera n kolika 

vlasteneckých kn ží.  Oslavy k tomuto dni v ím  se soust edily bazilice sv. Klimenta op t v 

duchu staroslovanské bohoslužby v d stojném, ačkoliv na rozdíl od minulého jubilea nikoliv 

oslňujícím, pojetí. Plánovaná návšt va papežského nuncia z Vídn  byla po doporučení 

z vládních kruh  od eknuta. (Cinek, 1936: 386-395) 

Podle ú ední zprávy hradišťského hejtmana pouti v celé oktáv  prob hly v úplném 

po ádku, všechna kázání se vztahovala ke slavnosti samotné, pouť tedy m la zcela církevní a 

náboženský charakter. Až na výjimky pocházeli poutníci z venkovského lidu a mimo kázání 

se neobjevovaly žádné jiné projevy anebo eči. Tento report si nijak nevšímá postavy Riegera 

ani jiných podez elých osob, v rámci pozornosti v nované kontrole činnosti zahraničních 

host  zde není zmín n žádný Rus. Nezmiňuje se ani o soukromém setkání slovanských 

delegát , výčet zahraničních poutník  tyto delegáty ani nezahrnuje. Vídeňský tisk se v nuje 

kritice pouze na základ  samotného faktu konání poutí i p es epidemické nebezpečí a zmiňuje 

postavu Riegera mezi poutníky. (Cinek, 1936: 386-395; Zlámal, 1936: 33-36)  

Národní rozm r t chto oslav byl výrazn  potlačen zákazem po ádat poutní pr vody 

z jiných než moravských zemí i zákazem účasti spolk . Český prvek se projevil na Velehrad  

zejména p i druhé oktáv , kdy byly české delegace vítány množstvím Moravan  na 

hradišťském nádraží. Další plánovaná české pouť b hem kv tna byla tak jako ta hlavní 

červencová zrušena z d vodu zdravotního nebezpečí. Op t se prostor pro české, slezské a 

další poutníky otev el až po hlavních slavnostech. Zastoupení celonárodního charakteru 

prob hlo pak zejména na pouti učitel  12. srpna, kde se objevila témata zd razňující 

všeslovanskou kulturní vzájemnost a asociaci národních snah s cyrilometod jským odkazem. 

Ke konci srpna vyvolal rozruch p íjezd chorvatského biskupa Strossmayera. P vodní 

plánovaná pouť pod vedením tohoto slavného katolického podporovatele národní kultury a 

slovanské vzájemnosti byla státními ú ady zakázána, na Velehrad se tedy dostavil bez 

ohlášení. P esto na poslední chvíli zve ejn ná informace o jeho p íjezdu p ilákala velké 

množství duchovních i laik . Velký ohlas zaznamenala na konci íjna také deputace polák  se 
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vzácným darem obrazu Cyrila a Metod je od malí e Matejky. Celkov  se oslav zúčastnilo 

p ibližn  200 000 poutník  a slavnosti probíhaly také ve všech moravských a mnoha českých 

farnostech. (Cinek, 1936: 395-406, Tkadlčík, 1995: 38-39) 

Výročí roku 1985 bylo pln  v režii katolické církve a pod drobnohledem státu, ve 

svém vyzn ní tedy vyjad ovalo zejména identifikaci s katolickou církví. Farní kronika 

Velehradu se o tomto jubileu zp tn  zmiňuje p edevším vzhledem k zásluhám, které na n m 

m l arcibiskup Frűsternberg. Cinek zd razňuje i národotvorný význam velehradského jubilea, 

a to zejména pro oblast moravskou, slezskou a slovenskou, kde podle jeho slov: „nikde p ed 

sv tovou válkou nebyl klerus i lid … (ze zmín ných oblastí) ročn  více utvrzován nejen ve 

ví e, ale i v lásce k rodnému jazyku jako na velehradských poutích a slavnostech … kde 

čerpali mohutné nadšení vlastenecké a silné v domí národní. Jedin  na Velehrad  soustavn , 

d sledn  a neohrožen  hájila se myšlenka národní p íslušnosti.“82(Pam tní kniha velehradské 

farnosti: 3) 

Stojan hodnotí jubileum roku 1985 jako výraz porozum ní a společného sdílení 

cyrilometod jského kultu uvnit  Slovanstva. Spolu s touto událostí v n m dozrál plán na 

organizační podporu tohoto odkazu, který se zhmotnil ve vzniku n kolika spolk  zmín ných 

výše. Pod jeho intencí se ráz oslav orientoval mnohem siln ji ve všeslovanském duchu, když 

dal Velehradu mezinárodní rozm r jako centru cyrilometod jského kultu. Velkým úsp chem 

jeho snah bylo také roku 1891 povolení mše ve slovanské liturgii roku, která se od tohoto 

roku sloužila u p íležitosti všech hlavních poutí. Zároveň se zasadil o to, aby si slavnosti 

zachovaly sv j lidový ráz a výraz lidové zbožnosti. Všeslovanský ráz hlavních poutí 

podporuje nová tradice tzv. akademií velehradských, tedy shromážd ní p i hlavní pouti, na 

kterých vystupují pod záštitou slovanské vzájemnosti p edstavitelé r zných slovanských 

zemí. S počátkem 20. století se nov  vzniklé Družstvo Velehrad realizuje ve zlepšení zázemí 

pro poutníky. (Cinek, 1936: 431, 438-439) 

Odkaz na slávu výročí z 19. století rozší il zájem i o jubilea dílčí, významná zde byla 

nap . pouť roku 1903 k výročí 1040 let p íchodu v rozv st . Cinek tuto událost označil jako 

"širokou cyrilometod jskou manifestaci českého lidu v zemích koruny české."83 

Zd razňována je zde p ítomnost pražského arcibiskupa, slavnosti navštívil také arcibiskup 

lvovský, p ítomni byli také zástupci české a moravské šlechty. Mezi kázáními se vyjímá 

zejména eč brn nského biskupa Bauera, který cyrilometod jský kult v jeho katolické 
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pravov rnosti používá ke kritice k esťanských reformních hnutí. (Pam tní kniha velehradské 

farnosti: 25-27) 

Výročí 1050 výročí p íchodu v rozv st  na Velkou Moravu podle Cinka p evyšuje 

ostatní jubilea v počtu poutník  (p ibližn  100 000 k hlavnímu svátku) i v širokém zastoupení 

reprezentant  katolického Slovanstva. Účastnili se jich nap . biskup lublaňský, sarajevský, 

krakovský, bulharský anebo albánský. V rámci hlavních poutí se konal také unionistický 

sjezd. „Mohutnou poutní výpravou zúčastnili se uherští Slováci. Byla to nejv tší nábožensko-

národní manifestace uhn tené v tve slovenské na Velehrad  p ed sv tovou válkou.“84Jubilejní 

rok byl podobn  jako v minulosti rozd len do p ti oktáv, poslední dv  byly nov  situovány 

k datu svátku svatého Václava a svatého Klimenta. Více než v minulosti, kdy jednotlivé 

poutní dny byly určeny v tšinou pro určité diecéze, byly nyní vymezeny pro statusové 

skupiny, jako nap . omladinu, muže, duchovní, matky s d tmi aj. (Pam tní kniha velehradské 

farnosti, 151-153) 

Za války se Velehrad tak jako jiná poutní místa stal prostorem pro prosebné pouti. 

K hlavnímu svátku roku 1915 se zde konala pouť za vít zství a brzké skončení války. 

Modlitby a pobožnosti byly v novány císa i a vlasti, míru a vojín m padlým i ostatním 

za jejich šťastný návrat. Slavnosti se zúčastnili také Poláci, Rusíni a Slováci žijící v českých 

zemích. Počet poutník  p edčil očekávání, p išlo jich p ibližn  30 000. V podobném duchu se 

konali prosebné pouti i v dalších válečných letech. U jejich p íležitosti se konaly sjezdy 

r zných spolk , n kdy i za účasti zemských poslanc . Co se týče národního rozm ru poutí, 

farní kronika zmiňuje incident z roku 1917, kdy se na klášterní zdi objevil prapor v barvách 

slovanské trikolory, tedy zakázaný symbol. Na tuto skutečnost upozornil poutník, který se 

identifikoval jako tajný detektiv. Prapor byl ihned odstran n, tento akt byl p esto nahlášen na 

okresní hejtmanství. Vedle ryze církevních akt  p i slavnosti, které jsou v programu, kroniká  

k roku 1918 shrnuje poutní slavnosti následovn : „Kdybych sm l své mín ní vysloviti, tyto 

p ekotné slavnosti se mi p íliš nelíbí, je tu mnoho hluku, mnoho ečí, ale té pravé pobožnosti 

do hloubky se mi zdá není. Lid je uchvácen, je pravda, jakousi to vn jší oslavou, ale 

pobožnosti mají p sobiti jako klidný tichý déšť, který proniká až ke ko en m. I bou e jsou 

nutné, ale m li by p istoupiti i klidné pokojné dešt ."85(Pam tní kniha velehradské farnosti: 

79-104, SOA UH, FRK Velehrad, ka. 41, i.č. 420, 1915, prosebné pouti válečné) 

„Po dosažení státní samostatnosti byly velehradské slavnosti neobyčejn  

navšt vovány. Za účasti slovenských pracovník , delegát  krajanského zámo í, zástupc  
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katolického Sokola ze Spojených stát , deputace Orl -Slovinc  se zástupci katolických Čech 

d koval katolický lid moravský na Velehrad  za své osvobození a manifestoval za v rnost 

k odkazu cyrilometod jskému. (Česká deputace p inesla svatyni velehradské kopii 

staroboleslavského obrazu mariánského „paladia zem  české“)“86Zdroje k pouti roku 1919 se 

nacházejí pouze ve farní kronice, ani zde se ale neobjevuje žádná zmínka o tom, že se jedná o 

pouť jubilejní, p estože tomuto výročí byla p ed 50 lety v nována velká pozornost. Vedle 

toho si kroniká  všímá jiných prvk  této pouti mimo b žný církevní rámec. Hlavní poutní 

slavnosti se zúčastnili členové tzv. „americké misie“, tedy katolíky žijící v Americe, mezi 

nimi i n kolik vlasteneckých kn ží, kte í zde p ednášeli o demokracii a republikánských 

svobodách. Dále se na Velehrad  k tomuto roku konal sjezd a cvičení Orla za účasti n kolika 

tisíc návšt vník  a církevních a sv tských p edstavitel . Vedle hlavní pouti se pozornost 

zam uje na svatováclavskou pouť. (Pam tní kniha velehradské farnosti: 142-144) 

B hem dvacátých let Velehrad oslovoval b žn  až sto tisíc poutník . Od této doby zde 

nacházely prostor také jiné než tradiční církevní oslavy, nap . oslavy výročí Svazu lidových 

zem d lc , Sdružení venkovské omladiny, K esťansko-sociálního d lnictva, Úst edí 

st edoškolského studentstva anebo Jednot k esťanských matek. Oslavy výročí Cyrilovi smrti 

nahradil jubilejní rok k výročí jeho narození roku 1927. Toto jubileum op t svou autoritou 

podpo il papežský stolec vydáním apoštolského listu adresovaného československým a 

jugoslávským biskup m. Podobn  jako v encyklice Grande Munus zde zd razňuje kulturu a 

vzd lanost slovanských národ  a d kuje jim tímto za uchování a ší ení cyrilometod jského 

odkazu. Olomoucký arcibiskup ve svém pastý ském listu shrnuje význam svatých apoštol  

v nové republice takto: „jest zajisté pravdou d jinami potvrzenou a pro náš národ vážnou 

výstrahou, že každý odklon od k esťanství, od víry Kristovy a mravnosti, na ní zbudované, 

znamená návrat k barbarství nevzd laných národ , znamená úpadek a smrt národa.“87  Sv j 

pastý ský list vydali i biskupové slovenští a jugoslávští, a spolu s Polskem v t chto státech 

probíhaly p ípravy a agitace k poutím. Slavnosti probíhaly také ve v tší mí e než d íve 

v mnoha českých m stech, v Praze byl nap íklad uspo ádán k začátku jubilejního roku 

cyrilometod jský týden situovaný v emauzském klášte e. Zde byl zd razňován český podíl 

na unionistických snahách a cyrilometod jském kultu. B hem jubilejního roku Velehrad 

navšt vovali poutníci se azení podle jednotlivých diecézí anebo status , n kdy jako 

reprezentanti spolk . V červnu p icházely tém  každý den pr vody školák  doprovázené 

katechety a učiteli, z nichž n které mnohé p istupovaly ke svátostem anebo na Velehrad  i 
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p enocovaly. Pozornost hlavních oslav se pak soust edila kolem unionistického sjezdu 

konaného k této p íležitosti za účasti p edstavitel  tém  všech evropských národ . Celkový 

počet poutník  b hem jubilejního roku je odhadován na 150 000. (Cinek, 1936: 548- 560; 

MZA, E 32, ka 1, BC15, i.č. 3, Litterae Annuae, Manno 1890-1925) 

Jubilejní rok k výročí úmrtí svatého Metod je se časov  kryl s prvním všekatolickým 

sjezdem. Hlavní oslavy tak byly p eloženy na nadcházející rok. P esto se Velehradská pouť 

stala i tento rok st edem pozornosti, neboť se zde 5. července konal záv r tohoto sjezdu. U 

této p íležitosti Velehrad navštívil poprvé v historii také papežský legát. I bez velkých p íprav 

a plán  se tedy nakonec hlavní velehradská pouť stala velkolepou událostí za účasti p ibližn  

50 000 poutník . Papežský legát byl nejd íve uvítán v Uherském hradišt  místními církevními 

i sv tskými autoritami, uvítací proslovy pat ily lokálním starost m a na shromážd ní se sešly 

místní složky státní správy spolu s reprezentací dalších ve ejných institucí.  Legát ve svém 

projevu p ed bazilikou zd raznil katolický charakter Československa a schválil oddanost 

československého lidu církvi i jeho vlastenecký cit. Poutníci mu v nadšeném ohlasu 

odpovídali v provolávání slávy papeži, jeho legátovi, republice a prezidentovi. (Cinek, 1936: 

671-679) 

Ve Vatikánu se jubileum slavilo již roku 1935, 6. a 7. dubna. U této p íležitosti byli 

pozváni slovanští bohoslovci na audienci u papeže, druhého dne se konala oslava v basilice 

svatého Klimenta u hrobu svatého Cyrila. Hlavní mše byla sloužena ve slovanském ritu. Mezi 

hosty byli zejména reprezentanti slovanských národ , na rozdíl od p edešlých jubileí i sv tští, 

jako nap . velvyslanci n kolika slovanských stát . Mezi církevními reprezentanty vynikali 

generálové jednotlivých ád  anebo zástupci kongregace východní. Hlavní projev pat il 

Msgre Sipjaginovi, bývalému členu carské duny, který cyrilometod jský odkaz použil 

k agitaci za v tší zájem o východní ob ady v katolickém prost edí. Tyto oslavy byly i v takto 

významném prostoru výjimečné svým slavnostním charakterem. (Cinek, 1936: 681-688) 

Československá církev se v nuje až jubileu roku 1936. Episkopát ve svém pastý ském 

listu nazývá Velehrad moravským ímem. List olomouckého arcibiskupa k zahájení oslav se 

zam uje na téma sjednocení slovanských k esťan  za dosažení cíle jednoty s odloučenými 

bratry východními. Pouť dívek a žen 17. kv tna poctil svou návšt vou, v bec poprvé 

v historii Velehradu, papežský legát a p inesl apoštolský list papeže Pia XI.  Tento akt je 

chápán jako za azení jubilea mezi slavná jubilea druhé poloviny 19. století. Obsah listu se 

v nuje zejména ideji sjednocení s východní církví. Arcibiskup olomoucký tento list deleguje 

dále spolu s návrhem, aby bylo vybráno p t dní pro bohoslužby ve slovanském jazyce. Dále 

navrhuje pro výkon hlavní bohoslužby pražského arcibiskupa. Propagační leták k hlavní pouti 
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vyzdvihuje československý národ, který nazývá jako národ cyrilometod jský, za jeho péči o 

cyrilometod jskou památku. S hrdostí jsou zde p ipomínána jubilea z druhé poloviny 19. 

století. Na prvním míst  jsou zváni k podílu na společných slavnostech Moravané vedle 

dalších slovanských katolických národ , dále pak N mci žijící v Československu a Bulha i a 

Rumuni i další západní evropské národy.  (MZA, E 32, ka 8, i.č. 104, DD III 8, spisy; SOA 

UH, F K Velehrad, ka 41, i.č. 415, Cyrilometod jské oslavy…, rok 1936; SOA UH, F K 

Velehrad, ka. 41, 1934-1950, Pouť na Velehrad ) 

Den zahájení jubilejního roku 14. února místní školy slavily jako svátek a všichni žáci 

a učitelé navštívili baziliku. V dalších dnech oslav b hem jara se konaly na Velehrad 

organizované školní výpravy a pouti tradičního charakteru pro jednotlivé diecéze, 

socioekonomické skupiny a spolky, n které až s desetitisícovou návšt vností. N které z t chto 

poutí nesou p ízvisko „manifestační“. Velkou podporu v propagaci v noval slavnostem 

slovenský klérus, výjimečn  vysoké zastoupení m la slovenská pouť jak v počtu v ících, tak 

církevních hodnostá . Zvláštní pozornost byla v nována zejména pouti pravoslavných 

Bulhar . Této události se zúčastnila i ada zástupc  ve ejných institucí, jako bulharský 

velvyslanec88 a generální konsul bulharský, p edstavitelé vysokých škol brn nských, brn nský 

starosta a další.  Vedle toho zde byli p ítomni i slovenští biskupové, což bulharský vyslanec 

spolu s faktem, že eční na stejném míst  jako papežský nuncius týden p ed ním, reflektoval 

jako d kaz o sjednocující síle cyrilometod jství. Velký zájem vyvolala také n mecká pouť 

čítající n kolik tisíc p edevším československých N mc . U této události se sešlo také široké 

mezinárodní spektrum katolických esperantist , kte í zde m li esperantskou bohoslužbu.  

(MZA, E32, Jezuité Velehrad, ka 22, i.č. 227, Poutní kniha jubilejních oslav C.M. na 

Velehrad  l.p. 1936; MZA, E32, ka 7, i.č. 54, DBI1, spisy, zpráva o činnosti úst edního 

Apoštolátu sv. Cyrila a Metod je v létech 1936-1948; Cinek, 1936: 691-699) 

U Československé vlády našlo výročí naprostou podporu, nad oslavami dokonce 

p evzala patronaci. 11. června bylo vydáno provolání podepsané všemi členy vlády, mnoha 

dalšími politiky a zástupci kulturních institucí, které apelovalo na ve ejnost, aby podpo ila 

úsilí o záchranu velehradského chrámu s odkazem na jeho nejen stavitelskou ale p edevším 

národní hodnotu. 27. června byla uspo ádána k p íležitosti jubilejního roku v senátu 
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 Bulharský sla e  Popo  e s é  ú od í  proslo u s ětluje ýz a  rilo etodějského kultu 
v Bulharsku. Vedle kultur ího a os ěto ého ýz a u  při ese í pís a z iňuje, že: „…dílo s atý h ěroz ěstů 
po áhalo udržo at pla e  árod ího u ědo ě í, a  úpl ě euhaslo, a po další h  lete h z ítilo oheň 
duše ího o roze í ulharského ple e e.“ Dále si ší á, že Bulhaři i  do ě s é esa ostat osti pořádali již 
od roku 1863 velké slavnosti k u tě í s atý h apoštolů. „A tak Velehrad sjed o o al žd  d a aše národy ve 

j é u společ ého ideálu ír , du ho í pra d , lásk  k liž í u a os ět .“ Ci ek Fra tišek, Velehrad ír , , 
str. 697-698) 



77 

 

Národního shromážd ní slavnostní sch ze za účasti církevních, kulturních a politických 

p estavitel  státu. Projevy se zam ovaly na kulturní a národn  politické p ínosy 

cyrilometod jské misie. Ministerstvo školství a národní osv ty na ídilo oslavu jubilea ke 

konci školního roku na všech školách. (Cinek, 1936: 704-706; MZA, E32, Jezuité Velehrad, 

ka 22, i.č. 227, Poutní kniha jubilejních oslav C.M. na Velehrad  l.p. 1936, Pam tní kniha 

velehradské farnosti: 210) 

Velehrad tento rok poprvé p ivítal nejvyššího státního p edstavitele, prezidenta 

Beneše. K této p íležitosti se na Velehrad  sešlo na 15 ooo lidí, často v krojích. Za 

slavobránou ozdobenou znaky českých zemí se zde reprezentovaly cyrilometod jské, 

sokolské a orelské spolky, místní žáci s učiteli v počtu n kolika tisíc , poslanci a senáto i, 

zástupci ú ad  samosprávy, hasič , legioná , skaut , armády, četnictva aj. spolu s 

olomouckým biskupem a dalšími duchovními. Prezident republiky byl p ivítán vojenskou 

hudbou hrající fanfáry z Libuše. Uvítací projevy m l starosta obce, zástupce okresu a rektor 

koleje, ve kterých mimo jiné zd raznily prostorovou návaznost československého státního 

útvaru na p vodní území íše velkomoravské. V odpov ď na to prezident podtrhl roli 

k esťanství p i budování, povznesení a zachování samostatnosti českého národa a význam 

cyrilometod jského kultu pro formování národního v domí v 19. století. Ideu 

cyrilometod jskou na základ  toho charakterizuje jako politicko kulturní koncept, kdy p ijetí 

k esťanství z východu bylo zdrojem ochrany národní existence. Se sympatiemi se vyjád il 

také o ideji unionistické. Následn  se odebral do baziliky k modlitb  a prohlídce chrámu. 

(Pam tní kniha velehradské farnosti: 210-211; SOA UH, F K Velehrad, ka. 41, i.č. 415, 

Cyrilometod jské oslavy …, rok 1936; Cinek, 1936: 701-704) 

V p edvečer hlavního svátku p icházely první pr vody poutník , mezi jinými vynikal 

zejména velký pr vod z Prahy, Vídn  a dalších velkých m st. Poutníci se pak zúčastnili 

společné veče e, sv tleného pr vodu a slavnostní akademie. 5. července p išlo p ibližn  50 

000 poutník 89. Hlavní osobností církevní hierarchie byl olomoucký arcibiskup P ečan a 

pražský arcibiskup Kašpar. Vedle nich na hlavní tribun  vystoupil zástupce Ministra školství 

a osv ty, místop edseda senátu, moravskoslezský viceprezident, n kolik poslanc  a 

velkostatká , strahovský opat, n kolik československých biskup , v dce katolického 

duchovenstva aj. Zemský víceprezident Žáček zde vy ídil pozdravy z vlády a ubezpečil 

p ítomné o jejím zájmu.  Pod vedením dr. Cinka pak byly poslány pozdravné telegramy 

n kolika nep ítomným biskup m, ministr m a prezidentu Benešovi. V programu toho dne 
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 podle v tšiny zdroj , Farní kronika uvádí 35 000 poutník  
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byla další akademie, pontifikální mše sloužená pražským arcibiskupem a eucharistický 

pr vod. Oslavy probíhaly b hem celého týdne i v dalších dnech, kdy byly poutní slavnosti 

dopln ny r znými událostmi jako nap . valnou hromadou družiny literární a um lecké, sch zí 

katechetského spolku anebo odbornými p ednáškami na téma život Cyrila a Metod je. 

Velkolepá byla zejména Slezská pouť, která končila za zp vu papežské a státní hymny. V 

návaznosti na slavnostní oktávu se konal následujícího týdne na Velehrad  bohoslovecký a 

unionistický sjezd, oboje za velké mezinárodní účasti. B hem celého jubilejního roku 

Velehrad navštívilo p ibližn  300 000 poutník . Toto číslo podobn  jako účast na hlavní pouti 

je tedy nižší než u jiných jubileí, význam tohoto výročí ale není nijak zastín n díky 

reprezentaci jak církevních hodnostá , tak p edstavitel  státu. V následujícím roce po ádala 

Jednota Orla a ČSL pouť k oslav  50. narozenin prezidenta Beneše. Hlavní pouť tohoto roku 

pak byla po ádána místními starosty. (SOA UK, F K Velehrad, ka. 41, i.č. 415 

Cyrilometod jské oslavy, 1936,1939, 1946, 1947, rok 1936; Pam tní kniha velehradské 

farnosti: 210-211; MZA, E32, Jezuité Velehrad, ka. 22, i.č. 227, Poutní kniha jubilejních 

oslav C.M. na Velehrad  l.p. 1936; Cinek, 1936: 708-718) 

 

Záv r 

Výše popsaný vývoj velehradských poutí je p íb hem prom ny symbolického místa 

lokálního významu nejd íve v centrum zemské identity až k jeho národnímu a 

všeslovanskému rozm ru. Motorem t chto prom n bylo první jubileum roku 1863, které 

p edevším zásadní nástroj k propagaci cyrilometod jského kultu, v této dob  zejména na 

zemské bázi. Primární podn t nep išel z církevní struktury, ale z proudu, který se etablovat 

v nižším kléru. Role kn ží pak vystupuje významn  ješt  u jubilea roku 1869, jednak p i 

hlavní pouti, která se stala ve výsledku p edevším jejich manifestací, zároveň ale i v zajišt ní 

oslav k zahájení jubilejního roku, kde dokázali oslovit lidi k slavnostem bez podpory církevní 

hierarchie. V dalších letech byl jejich podíl na oslavách zastín n vyšší hierarchií, stále se ale 

výrazn  realizují v propagaci a ší ení cyrilometod jského kultu. Podobnou úlohu zde hrají 

spolky. S odkazem na postupné upevňování cyrilometod jského odkazu a obrovský zájem o 

velehradské pouti je z ejmé, že vliv kn ží ve společnosti 2. poloviny 19. století nebyl 

zanedbatelný, a to nejen na Morav , ale i v Čechách.  

Pokud budeme mluvit o velehradských poutích jako o vynalezené tradici, což se 

s ohledem na rapidní prom ny z p vodního lokálního významu do celospolečenské a národní 

roviny, je t eba se zeptat, za jakým účelem byla tato tradice vynalezena. Odpov ď se nabízí 

v prost edí rostoucího národního v domí a zároveň antiklerikálních nálad. Ty byly 
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podporovány novými národními narativy, propagaci cyrilometod jského kultu je tak možné 

chápat jako reakci na stupňující se zájem o p edstavitele reformního, tedy protikatolického 

pojetí d jin. Kn žská role apoštol  se podle Hastingse (2012) hodí k ší ení národních idejí 

lépe než ostatní, v rámci toho pak zejména v 2. pol. 19. stol. vystupuje na povrch 

v konkurenci s Husovým kultem. Tento st et je explicitn  vyjád en v p eložení dne svátku 

Cyrila a Metod je do bezprost ední blízkosti Husova svátku a dále v diskuzi roku 1869 nad 

potenciálním spojením oslav. Husitství, jak zmiňuji výše, bylo více kompatibilní 

s vlasteneckými idejemi. U cyrilometod jského kultu se míchal jeho národní význam 

s významem všeslovanským, potažmo moravským. Ačkoliv se ale ke kultu p ihlásila i 

církevní hierarchie, p esto z stal otev ený i jinak antiklerikálním a protin meckým 

interpretacím, jak dokládá zájem mladočech  o svou manifestaci na jubileu roku 1885. 

Nacionální interpretace zde čerpá z dalekosáhlé kontinuity kultu, kterým odkazuje na 

starobylost slovanské kultury. Velehrad zde vystupuje jako centrum Velké Moravy, tedy 

konceptu asociovaného s ideou zlatého v ku a používaného jako argument k posv cení 

národních územních nárok . V p íb hu cyrilometod jské misie, v p ípad  že je akcentován 

její východní p vod a pozd jší odmítnutí ze strany íma, se nabízí také motiv vymezení se 

proti vládnoucímu etniku v rámci konceptu vyvolenosti národa. V cyrilometod jském 

narativu se tedy do určité míry naplňují všechny čty i posvátné motivy, které vyjmenovává 

Smith (1999).  

Od počátku poutní slavnosti p ijala za své a podpo ila i církevní hierarchie, a to jak na 

úrovni Svatého stolce, který napomohl vytvo it p edpoklady pro masovou návšt vnost 

velehradských poutí, p edevším ale na úrovni moravského episkopátu, který tuto podporu 

inicioval, p ijal nad oslavami záštitu a sám se jich zúčastnil. V rámci tohoto pojetí nebyli z 

oslav nijak vyloučeni N mci (ačkoliv odmítnutí t chto oslav n kterých z nich po projevení 

zájmu Čech  p idává výročí i národní rozm r). Se stupňující se kontrolou státní správy se 

zvyšuje také strach z národního pojetí poutí také ze strany církve. Tyto dv  instituce zde tedy 

od počátku vystupují ve společném zájmu.  V zájmu církve o jubileum je možné sledovat 

tendence k lokalizaci své struktury v reakci na její upadající autoritu ve společnosti. Za tímto 

účelem symbolicky zvýrazňovala význam Velehradu prost ednictvím papežských encyklik a 

apoštolských list , nabídkou plnomocných odpustk  k n kterým výročím anebo svými 

oslavami cyrilometod jského svátku. Spolu s tím se poutní shromážd ní nabízejí jako 

prost edek ší ení dogmatu a posilování oddanosti církvi. Typická barokní podoba poutí, která 
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se zde objevuje,90 tedy pr vody zastupující zpočátku p edevším jednotlivé farnosti, jsou podle 

Dahlberg (1991) účinnou formou vyjád ení identity uvnit  církevní struktury projevem 

normativní formy communitas. 

Již od roku 1863 je nezanedbatelná i všeslovanská rovina oslav. Zájem pravoslavných 

Rus  o toto jubileum je zmín n pouze k roku 1869, následn  pak i roku 1885 na pozadí 

politického panslavismu. Idea všeslovanského sbrat ení se tedy realizuje dlouho pouze 

omezen  pro katolické Slovanstvo, které se o poutní jubilea výrazn ji zajímá p edevším od 

roku 1885. Po tomto jubileu se dále upevňuje pojetí Velehradu jako prostoru kulturního a 

duchovního sdílení celého Slovanstva. Široké zastoupení hodnostá  a dalších návšt vník  

ze slovanských zemí je zmiňován zejména u jubilea roku 1913 a 1927. Hlavní vliv na toto 

pojetí má činnost Apoštolátu Cyrila a Metod je a unionistické sjezdy, které na Velehrad  

po ádá. Vedle liturgických ob ad  a pr vod  se od konce 19. století stávají b žnou součástí 

hlavní pouti tzv. akademie určené k prezentaci Slovanstva. Význam Velehradu pro sjednocení 

západního a východního k esťanstva podporuje také Vatikán, jak vyjad uje v obsahu svých 

oslav anebo nap . apoštolském listu k jubileu 1927. Ozvuk unionistických idejí je vyjád en 

p edevším k jubileu 1935/6, u kterého nacházejí jak v ím , tak na Velehrad  d stojný 

prostor pro svou reprezentaci zastupitelé pravoslavné církve.  

Hanuš (2012: 187) vysv tluje, proč byl mezi jinými poutními místy vybrán jako 

prostor potenciální manifestace zemských, národních a konfesních zájm  a identit práv  

Velehrad na jeho lokaci. Všímá si odlehlosti Velehradu od moravských center, toto místo má 

fakticky periferní postavení, zatímco jeho zázemí pro velká shromážd ní a nar stající zájem o 

cyrilometod jskou tradici ho p edurčují k velké návšt vnosti. Periferní umíst ní svatyn  

p edznamenává antistrukturní manifestační vyzn ní poutí, k tomu je t eba p ičíst fakt, že 
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 Co se týče podo  a struktur  pout í h shro áždě í, ěhem celého období se projevuje jejich lidový 

harakter, kd  je sla ost í ráz o eňo á  a základě sokého elkého počtu účast íků  krojí h. Podle popisů 
poutí pout í i při házejí přede ší  e for ě prů odů. U pr í h ju ileí jsou s o di e  zd iho á i případy 

pěší h pout íků, i ti jsou ale orga izo á i e skupi á h, podíl i di iduál í h poutí je zde ted  zřej ě i i ál í 
e o e í do ře zaz a e atel ý . Ze zprá  hejt a a k roku  plý á, že pout í i l  přede ší  

e ko a é a ezi i i pře ládal  že , a tako é u uskupe í e í přikládá  žád ý a ifestač í pote iál. 
Oproti to u jsou u pouti roku  a  z iňo á  prů od  z elký h ěst. Sekulár í pr ek a oti  
pout íků z iňuje V hodil  pouze  o do í před pr í  ju ilee , kd  se kole  azilik  soustředilo elké 
ko erč í záze í.  Jako z ela jar areč í a opile ké popisuje pouti roku  ídeňský tisk. T to pejorati ě 
za ar e é účelo ě pojaté zprá  elze je ted  idět jako o jekti í ýpo ěd í pra e , zákaz prodeje t rdého 
alkoholu v okolí Velehradu k roku  ale s ědčí o to , že pouti e usel  ít z ela á ože ský harakter, jak 
popisují ito a í katoličtí autoři. Stíž osti a ízkou po ož ost pout íků a „příliš řečí“ z iňuje až elehradský 
kro ikář  ko e táři k prose ý  poutí  ěhe  . s . . Od . století se í e ež  minulém století, kdy byly 

prů od  orga izo a é zej é a podle far ostí, jsou pořádá  pouti jed otli ý h statuso ý h skupi  apř. že , 
dí ek, o ladi  stude tů aj. , s postupe  času jsou t to skupi  i častěji defi o á  profes ě. Tato skuteč ost 

ůže sou iset s postupují í prostoro ou o ilitou a pro ě a i lokál í h ide tit.  
 



81 

 

prvotní iniciativa byla v rukou vlasteneckých kn ží. Zároveň se ale velehradské pouti dostali 

velmi brzo do rukou církevní struktury a pod státní dohled. Jubilejní pouti roku 1863 a 1885 

tedy p edstavovaly manifestaci katolické církve a byly p edevším prost edkem posílení 

náboženské víry a katolické identity v prost edí antiklerikálních nálad ve společnosti a 

upadající autority církve. Neboť tyto oslavy byly pevn  pod kontrolou církve a státu, byl 

prostor pro manifestaci panslavistických, a liberálních zájm  zcela potlačen. Takové tendence 

byly z ejmé u jubilea roku 1885, ačkoliv u mladočech , spolk  a ruských panslavist  se 

projevily pouze ve fázi plánování, do určité míry pak vytanuly na povrch po hlavním jubileu, 

u p íležitosti pouti učitel  a p íjezdu Strossmayera.  

Zcela jinak vyznívá jubileum roku 1869, které p edstavovalo zcela protistátní 

manifestaci, na které společn  participovaly národn  liberální a katolické okruhy, které se zde 

spojily na základ  své antistrukturní pozice. Toto pojetí bylo iniciováno v reakci na církevní 

politiku 60. let, zároveň se po Rakousko-Uherském vyrovnání vyno uje ve společnosti 

výrazn ji nespokojenost zastánc  národních práv. Velehradskou pouť roku 1869 jako st et 

korespondujících národních a katolických zájm  se státní mocí nejlépe vyjad uje soudní dohra 

oslav a názorová vým na okolo reflexe pouti mezi vídeňským a českým tiskem a zároveň 

asociace kultu s národními zájmy.  K tomuto roku je zajímavé také zahájení jubilea, které 

nebylo nijak církevn  zaštít ní a propagované, po ádání četných slavností a poutí z podn tu 

laik  a kléru odkazuje na spontánní a liminoidní charakter tohoto výročí.  

B hem celého období jsou ke slavnostem zváni N mci a podle výčtu pr vod  se jich 

také účastní. Krom  pouti roku 1869, kde se objevila protin mecky lad ná kázání, u tohoto 

národnostního smíšení není zmín n žádný konflikt, naopak je v tisku jejich účast p ijímána 

pozitivn . P esto ale díky stále zvyšující se návšt vnosti poutník  z Čech, Slovenska a 

Slezska oslavy získávají celonárodní rozm r a v tomto vyzn ní jsou zdrojem posílení a ší ení 

národní identity, což se projevilo zejména na Morav  a ve Slezku, kde byl nacionalistický 

diskurs dlouho upozaďován a národní v domí zde zako enilo až pozd ji. Pro období utvá ení 

národního v domí v prost edí nadvlády cizího etnika se dá p edpokládat, že se pouti jako 

projevy náboženského života nabízely také jako zázemí pro sociální hnutí (jak by se k tomuto 

tématu mohl vyjád it Ch. Smith (1996)). Ačkoliv ty se zde nemohli vždy realizovat, je z ejmé, 

že určitá hnutí takové tendence m la. Náboženské prost edí zde pro p edstavitele 

nacionalistických zájm  p edstavuje jednak možnou záštitu jejich snah v jinak kontrolovaném 

poli ve ejného života, zároveň pak i možnou ideologickou podporu jejich zájm , kdy byl 

p vodn  náboženský symbol Cyrila a Metod je použit v nových kontextech.  
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Poté, co b hem 1. sv.v. p icházeli poutníci vyjád it svou oddanost starému ádu, se 

b hem 20. let upevnilo národní vyzn ní velehradské symboliky. Pouti v období První 

republiky, kdy byla pln  artikulována symbióza katolické a národní identity, s uznáním 

p ipomínala jubilea p edchozího století, což je dokladem toho, že Velehrad jako místo 

kolektivní pam ti vstupuje do nového státního útvaru i p es určitou pod ízenost kontrole 

monarchického ádu s neposkvrn ným štítem. Velehrad zde tedy vystupuje místo kontinuity a 

tradice a tedy d ležitý prvek národního v domí. Národní prvek je zde prezentován zcela v 

souladu se zájmy církevní hierarchie. Po antiklerikálních náladách ze začátku 20. let a 

p erušení styk  mezi Vatikánem a státem pastý ský list olomouckého arcibiskupství k jubileu 

roku 1927 zd razňuje význam k esťanství pro blaho národa, tedy téma, které od této doby 

vystupuje jako spojující prvek mezi katolíky a vlastenci. Od této velehradské pouti p edstavují 

p edevším manifestaci koherence náboženské a národní identity. V tomto p ípad  se 

vzhledem ke státní záštit  a církevní organizaci oslav nenabízí u velehradské svatyn  žádný 

prostor pro antistrukturní prost edí.  

Společné zájmy církve a československého státu a symbióza katolicismu 

s vlastenectvím jsou explicitn  vyjád eny na pouti roku 1935/1936. U této p íležitosti se na 

Velehrad  poprvé objevil papežský legát, který ve svém projevu chválil Československo za 

jeho oddanost církvi a její vlastenecký cit. Poutníci v odpov ď na tento projev provolávali 

slávu papeži, legátovi, republice a prezidentovi. Bezprecedentní byl zejména postoj státu, 

který poprvé zaštítil výročí svou patronací. Vláda ve svém prohlášení pak charakterizuje 

Velehrad na základ  jeho národní hodnoty a národn  politicky interpretuje i koncept 

apoštolské misie. Symbolicky významné jsou pak zejména události roku 1936, kdy na 

Velehradu prezident Beneš pronesl projev o významu k esťanství a cyrilometod jské misie 

pro národní zájmy Československa. Tato návšt va spolu s reprezentací státních a ve ejných 

orgán  na hlavní pouti dává tomuto jubileu zcela výjimečnou hodnotu, kdy se u žádné 

z minulých poutí neobjevila podobná reprezentace státních orgán  ani na lokální anebo 

zemské úrovni. Národní prvek se zde manifestuje zcela v souladu s církevním, tuto pouť je 

tedy možné označit za manifestaci usmí ení a jednotného zájmu státu s katolickou církví a 

identifikaci československého národa s katolickou tradicí.  

Zatímco jubilea z 2. pol. 19. století lpí na církevním rázu oslav a u posledního je 

dokonce zakázán pr vody spolk , od 20. století se stále čast ji u p íležitosti hlavních poutí 

objevují jiné než církevní shromážd ní, tedy sjezdy r zných spolk , pozd ji také pouti pojaté 

jako školní výlety, anebo odborné p ednášky o život  Cyrila a Metod je anebo roku 1919 o 

demokracii. Také nová tradice velehradských akademií se tematicky zam uje také na 
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kulturní rysy apoštolské misie. V tší p esah do kulturní sféry vyjad uje také apoštolský a 

pastý ský list k roku 1927, které zd razňují význam Cyrila a Metod je pro vzd lání a kulturu. 

Civilní prvky a občanská společnost vystupují zejména u posledního jubilea, kdy je papežský 

legát p ivítán na necírkevní p d  za reprezentace nejen církve, ale i místní samosprávy a 

ve ejných institucí, zatímco k oslavám v ím  byli pozváni vedle duchovních také nap . 

velvyslanci. O rok pozd ji se reprezentace ve ejných institucí setkala na tribun  p ed 

velehradskou bazilikou s církevními autoritami k p ivítání prezidenta Beneše. Náboženské 

pojetí poutí b hem 20. století z stává zachováno, je ale z ejmé, že se význam Velehradu čím 

dál více stává symbolickým centrem občanské společnosti. Tyto prom ny mohou souviset 

také s obrovskou návšt vností poutí ve 20. letech, kdy se mohl spíše projevit jejich 

celospolečenský rozm r.  

Národní prvek velehradských poutí je tedy možné vysv tlit jako d sledek orientace 

nacionalismu na náboženské symbolické struktury, a spolu s tím je možné konstatovat, že 

religiozita nadále p ežívala pod antiklerikálním nátlakem liberálního myšlení. Náboženský 

rozm r z stal p ítomný v symbolech, které byly interpretovány jako národní, jak si všímají 

Smith (2000), Zubrzycki (2004) a Greenfeld (2006). V pojetí t chto autor  je prom na 

interpretace p vodn  náboženských symbol  v rukou ve ejného a státního diskurzu projevem 

politizace sakrálních forem. To se projevilo již u jubilea roku 1869, které m lo siln  politické 

pozadí, zatímco další zcela politické zájmy roku 1885 ze strany panslavist  a mladočech  

byly p ekaženy. Postupné pror stání ve ejného sféry do událostí velehradských poutí vrcholí 

roku 1935/6 se svou ve ejnou a politickou reprezentací. P ijetí cyrilometod jského kultu ve 

státní sfé e tedy znamenalo jeho op tovné zposvátn ní tentokrát pod záštitou ideje národa.  
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4, VELEHRADSKÉ POUTI V OBDOBÍ KOMUNISTICKÉ TOTALITY 

 

V této kapitole bych ráda p iblížila církevní a náboženské podmínky 

v Československu v rozmezí let 1948-1989, charakterizovaném jako období komunistické 

totality. Nejv tší prostor je zde v nován prvním let m vlády Komunistické strany 

Československa (KSČ), neboť v této dob  došlo k nejvýznamn jším zm nám ve vztahu státu 

a církve a státu s v ícími, které se dalekosáhle promítly do dalších čty iceti let. Protože 

v tomto kontextu již v souvislosti s mým tématem nevystupuje do pop edí konfesní rozlišení, 

v dalším textu se budu zabývat pouze ímskokatolickou církví pod pojmem církev. Se 

zm nami státního režimu se hlavní linie boje p enesla mezi státní instituce a katolickou církev 

a zároveň mezi státní ideologie a k esťanský sv tonázor. Více než v kapitole pojednávající 

o p edcházejícím období se tedy zam ím na formování státního diskurzu ve vztahu ke 

katolicismu, zejména v počátcích nového režimu. Na začátku této kapitoly p iblížím teorie 

v nující se p edpoklad m st etu totalitních ideologií a náboženství, neboť totalitní režimy 

vykazují specifický vztah k neoficiálním doménám společnosti. Dále nastíním, jak se tato 

situace vyvíjela v p ípad  Československa. Náboženství se v tomto prost edí podle Ch. 

Smithe (1987) nabízí jako zázemí pro sociální hnutí. Konkrétn  u poutnictví je možné podle 

Turnera (1978) očekávat na základ  periferního postavení katolicismu p evahu jeho 

liminoidního charakteru, kdy nabízí anstistrukturní prost edí communitas. V další části této 

kapitoly se budu zabývat otázkou, do jaké míry tento motiv v kontextu totalitního prost edí 

rezonoval v české společnosti. Pro její zodpov zení se budu zabývat p edevším postojem, 

který k poutnímu fenoménu zaujímaly státní orgány. V poslední části této kapitoly se 

zam ím na konkrétní p ípad poutního místa Velehrad. Ten se svou cyrilometod jskou 

symbolikou nabízí prostor pro r zné interpretační rámce, v nejednoznačnosti jeho významu se 

tak stal místem st etávání r zných, jak oficiálních tak protirežimních diskurs . V návaznosti 

na silný symbolický význam Velehradu pro posilování kolektivních identit toto místo i v 2. 

polovin  19. století p edstavovalo d ležité zázemí pro sdílení společných vizí a hodnot. Ke 

konci komunismu se Velehrad stal jedním z nejviditeln jších symbolických center odporu 

proti stávajícímu režimu.   

 

4, 1, Totalitní režimy a náboženství 

 

Maier si všímá mnoha rys  a motiv , která jsou společná náboženství i totalitním 

režim m. „Pat í sem nap íklad pokus o všeobsažné objasn ní sociální reality, použití 
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podobných obraz  pro propagaci a legitimizaci, snaha o identifikaci státu s novou v roukou, 

ritualizace vlastního kultu a dogmat a absolutní nárok na pravdu. S posledním rysem souvisí 

vysoká míra loajality, horlivost, poslušnost a netečnost v či kritice a pochybám stoupenc  

totalitárních režim . Lidé v nich nacházejí nová poslání, která mají schopnost mobilizovat 

masy. Ideologie jim nabízí intelektuální jistotu, revoluční vášeň, a tyto city náboženského 

charakteru nová moc využívá jako prost edek k potvrzení své legitimity proti náboženské 

konkurenci. Revoluční mentalita samotná je spojená s vírou ve vykoupení člov ka91 a 

p edpokládá pop ení existujícího sv ta. Ideologie pak nabízí poznání nové pravdy, která si 

klade nárok na koherentní vysv tlení sv ta a tedy na jeho utvá ení. Pro totalitní stát je 

charakteristická pevná ideologie, na kterou má monopol, a snaha o oživení antického modelu 

všemohoucího státu, který má pod sebou i náboženství. K esťanská církev se ale v antice 

z tohoto modelu vymanila, neot esiteln  nejvyšší autoritou se pro ni stal B h a svou 

svébytnost si udržela až do moderní doby. S nástupem totalitních stát  byla tato svébytnost 

ohrožena a církev se tak vrátila do podobné situace jako ve svých počátcích, kdy pro stát, 

který je sám sebezbožn ný, již není rovnocenným partnerem. V moderní dob  ale totalitární 

režimy narazily na historické oprávn ní církve k narušování jejich dominance, nep átelský 

vztah k nim byl tedy logickým vyúst ním pudu sebezáchovy. (Balík a Holzer, 2001: 40, 

Maier, 1999 [1996]:16,17, 48-50)“92 

Gentile v tomto kontextu klade d raz na sakralizaci, což je podle n j jedním z 

nep íznačn jších pop ípad  nejnebezpečn jších motiv  totalitních režim . Ty definuje jako 

politickou dominanci postavenou na revolučních základech a integrální koncepci politiky, 

jejímž cílem je prosadit novou civilizaci prost ednictvím svého vše prostupujícího vlivu na 

jedince a celou společnost. O sakralizaci politiky mluví v p ípad , že politické hnutí vytvo ilo 

systém víry a hodnotový rámec, princip loajality a systém sociální pod ízenosti a označilo své 

členy za vyvolenou komunitu, která je nositelem mesianistické funkce a sdílí politickou 

liturgii a posvátnou historii. Politické hnutí je na základ  toho interpretováno jako absolutní 

princip kolektivní existence, zdroj jejích hodnot a svrchovaný etický princip. Ve ejné události 

za tímto účelem reprezentují celou společnost, která se zde prom ňuje z nahodilé masy v 

liturgické shromážd ní politického kultu. Ti, kdo do n j nepat í, jsou označeni za cizince až 

nep átele, neboť nezapadají do objektivních rámc  totalitního státu, které mají tendenci 
                                                           
91 Mezi typické rysy jazyku a obrazového vyjád ení v Sov tském svazu pat ila p edstava v čné temnoty a 
vyhlazení doprovázená sv tlem, vykoupením a ideou sv tlých zít k  pro v rné, kte í postupn  kráčejí do ráje, 
prezentovaného jako bezt ídní společnost. (Maier, 1999 (1996): 10, 11) 
92 Valentová Anežka, Základní rysy a formy západok esťanského poutnictví na p íkladu poutí v Čechách a na 
Morav  v letech 1948-1989, bakalá ská práce, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, str. 41-42 
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nabývat unitární a homogenní formy kolektivity. P es revoluční podstatu totalitních hnutí se 

nemusí hnutí nutn  vyvarovat výp jčkám z tradičního náboženství.  

Autor popisuje genezi sakralizace politiky a d vod jejich specifičnosti v rámci 

moderních totalitních stát . Prvky posvátnosti m žeme najít i u monarchií, zde ale vystupují 

jako motiv k sakralizaci tradiční aspekty královské instituce, tedy nikoliv stát jako občanská 

společnost ve své demokratické podob  a revolučním p vodu. St žejním p edpokladem je zde 

vznik masových hnutí ve 20. století, která umožňují prohloubit prožitek ve společnosti široce 

sdílených symbol , rituál  a posílit tak funkci ideologie. Nový materiál pro konstrukci 

politických forem náboženství p inesla 1. sv.v. Ta se do velké míry ve své legitimizaci násilí a 

cíl  jednotlivých stran konfliktu odkazovala na Boha a nep átele vykreslovala v 

náboženských pojmech jako p íčinu zla. Do té chvíle nejmasov jší zkušenost se zabíjením 

zd raznila motiv symboliky smrti jako v národu, kult hrdin  a mučedník . Dalším podn tem 

byla Velká íjnová revoluce, která se vyno ila z marxistické eschatologie a ruské tradice 

mileniarismu. Funkcionalisté vidí náboženskou rovinu totalitních režim  zejména jako 

vyúst ní pot eby státu legitimizovat své velkolepé cíle, ze strany společnosti pak jako 

masovou pot ebu sdílené víry, a to zejména v historických a ekonomických podmínkách od 1. 

sv. v. dále. Katolická církev kritizovala náboženské motivy totalitních stát  kv li jejich 

novopohanským, modlá ským prvk m a zejména kv li zbožšt ní státu. Všímá si zde 

návaznosti na tendence zbožšt ní člov ka, které se projevovaly jako výraz moderní doby, 

která se vzdaluje Bohu a pravému náboženství. (Gentile, 2006: 18-52) 

SSSR p edstavuje první ateistický stát na sv t  a zároveň první totalitní stát, který 

sakralizoval svou politiku, ačkoliv v netypické podob , kdy zd razňoval svou ateistickou 

povahu protináboženskou povahu své ideologie a zároveň se proklamoval jako zdroj nového 

náboženství. Na jednu stranu se tato náboženská forma zam ovala pln  na pozemské cíle, ale 

zároveň byla schopná naplnit pocit posvátnosti, víry, určení, fanatismu a nesnášenlivosti, tak 

jako jiné formy totalitních náboženství. „Podle Arona je tato ideologie náhražkou k esťanství, 

politickým pokusem nahradit náboženství. To od vodňuje na základ  rys , které nachází u 

obou učení, výrazn  v komunismu vystupuje mesianistická vize a motiv spasení v ráji, který 

je prezentován jako bezt ídní společnost.  Podle Molnára stojí antiklerikalismus a 

protináboženské tendence v samotných základech komunismu. Ko eny t chto postoj  sahají 

až k jádru komunistické ideologie, kterou Marx vyjád il v Komunistickém manifestu. Jak 

popisuje Chenaux, stoupenci íjnové revoluce v Rusku vystupovali proti zavedenému 

společenskému ádu, který reprezentovala mimo jiné církev. Vedle ideologického st etu se 

církev stala pro stát nep ítelem i z politických a mocenských d vod . Mimo pot eby 
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proniknout do všech oblastí společenského života, na jehož část si činila nárok i církev, se 

spor nesl také v duchu boje proti imperiálnímu nep íteli a odp rci komunistických zám r , 

tedy Vatikánu.“93 (Gentile, 2006: 41-49; Aron, 2001 [1955]; Molnár, 2012: 49-58; Chenaux, 

2012) 

V období totalitních režim  se výrazn  objevuje motiv sakralizace politiky, který jsem 

zmiňovala již v souvislosti s procesem utvá ení národního v domí. Národní identita m že do 

určité míry korelovat s náboženskou identitou a politické symboly mohou být sakralizovány 

v součinnosti s církevní autoritou a dogmatem. V rámci sov tské ideologie, se motiv 

zposvátn ní státu vyhrocuje do míry, kdy není dále p ijatelný pro p vodní náboženskou 

strukturu. Církev i stát pracují s posvátnými motivy pro legitimizaci svých nárok , ty se nyní 

ale ocitají na poli st etu dvou nesmi iteln  konkurenčních stran, neboť si ob  nárokují 

monopol na objektivní vysv tlení reality a na základ  toho i na vliv ve všech oblastech 

společenského života. V rámci toho pak siln ji než v p edešlém období dochází k politizaci 

religiózních forem. St et státu a náboženství se tedy projevuje ost eji jak v dogmatické, tak 

v politické rovin . V návaznosti na Ch. Smithe (1987) lze p edpokládat, že v této situaci lze 

p edpokládat siln jší potenciál náboženství jako zázemí a zast ešující formu sociálních hnutí, 

která vystupují proti stávajícímu politickému režimu.   

 

4,2, Církev a náboženství v Československu v období komunistického režimu 

 

Nacistické režim pojímal církev jako ideového nep ítele, neboť hlásá vizi rovnosti a 

nenásilí a zároveň se hlásí k oddanosti národu. Nedílnou součástí okupační moci bylo 

pronásledování veškeré rezistence. Katolická církev byla díky své organizační struktu e a 

zahraničním kontakt m silnou podporou organizace a realizace domácího i zahraničního 

odboje a exilové vlády. Na základ  toho bylo rozpušt no mnoho klášterních a eholních 

komunit a duchovní se často stali objekty represí nacistického režimu. V počtu 

pronásledovaných, v zn ných a zem elých bylo procento katolických kn ží mezi ostatními 

povoláními nejvyšší. Motiv společné ob ti tak dále prohloubil vazbu katolicismu a 

vlastenectví a rehabilitoval církev v očích lidu. S rostoucím ohrožením íšského území se 

režim snažil hledat u katolické hierarchie podporu pro stabilizaci nálad ve společnosti a 

zneužít jejích obav z postupujícího bolševismu. Biskupové a ordiná i totalitní moci vyšli ve 

                                                           
93

 Vale to á A ežka, Základ í r s  a for  západokřesťa ského pout i t í a příkladu poutí  Če há h a a 
Mora ě  lete h - , akalářská prá e, U i erzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, str. 42 
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svých ve ejných prohlášeních n kolikrát vst íc, na úrovni nižší hierarchie ale duchovní dále 

vedly boj za uchování duchovní, morální a národní integrity a solidarity s pronásledovanými. 

Ve výsledku pak církev z období okupace vyšla v pozici hrdiny. Po válce „katolická církev ve 

svém celku totiž pokrývala svými pastoračními, charitativními a intelektuálními aktivitami 

významnou část společenského prostoru, od politického až po klubový, od m stských aktivit 

až po d je v nejmenších vesnicích, v nichž fungovaly farní jednoty a p vecká a jiná 

sdružení.“94 (Zlámal, 2010: 197-207, St íbrný, 2009:93-125) 

S rostoucím ohrožením íšského území režim p ehodnotil svou p edevším represivn  

zam enou církevní politiku, kdy se prosazovaly se snahy hledat u katolické hierarchie 

podporu pro stabilizaci nálad ve společnosti a zneužít jejích obav z postupujícího bolševismu. 

Biskupové a ordiná i totalitní moci vyšli ve svých ve ejných prohlášeních n kolikrát vst íc, 

na úrovni nižší hierarchie ale duchovní dále vedly boj za uchování duchovní, morální a 

národní integrity a solidarity s pronásledovanými. Ve výsledku pak církev z období okupace 

vyšla v pozici hrdiny. Po válce „katolická církev ve svém celku totiž pokrývala svými 

pastoračními, charitativními a intelektuálními aktivitami významnou část společenského 

prostoru, od politického až po klubový, od m stských aktivit až po d je v nejmenších 

vesnicích, v nichž fungovaly farní jednoty a p vecká a jiná sdružení.“95 S rozší ením 

sov tského bloku se po roce 1848 antiklerikální model komunismu realizoval i na 

Československý stát. Pro komunistickou stranu bylo p ed nástupem k moci zásadní vyjít 

vst íc volič m, z nichž v tšina p íslušela k n které z církví (dokonce i 75% člen  KSČ, 

k ateismu se celkov  hlásilo pouze 6,5% obyvatel) a p edcházet spor m. „Komunisté hráli po 

volbách, stejn  jako p ed nimi, ve vztahu k demokraticky smýšlejícím občan m – církví a 

v ících se to týkalo dvojnásob – dvojí hru. Na jedné stran  se ohán li svou údajnou 

demokratičností, na stran  druhé se pod záminkou „boje s reakcí“ snažili zdiskreditovat 

každého, kdo stál v cest  jejich politickým cíl m.“96Zavázala se tedy pod podmínkou 

apolitického vystupování církve a jejího pozitivního vztahu k výstavb  státu k respektování 

svobody sv domí a náboženského vyznání. Dále vyzdvihovala společné body obou stran, 

které nacházela zejména v sociální tématice. Kompromisy p ed otev enými spory preferoval 

také Vatikán. Ten si pln  uv domoval nebezpečí, které skýtal vývoj politických událostí. 
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Církev zd razňovala svou apolitičnost a jejím centrálním požadavkem bylo uznání své 

autonomie. Stála si za neslučitelností své ideologie a učení s materialismem a na základ  toho 

se odmítla zavázat k loajalit  a spolupráci se státem.  (Valentová, 2014: 43; Kaplan, 1993) 

Církev tak p edstavovala „nejsiln jší společenskou instituci, kterou dosud neovládala a 

která mohla p sobit jako opoziční politická síla“97, reakční sílu a duchovní politicky 

nespolehlivé občany. Díky svému zázemí ve Vatikánu, který p edstavoval západní 

nep átelskou sílu, byla církev podez elá ze špionážní a protistátní činnosti.  Po strukturálním 

pod ízení si ČSL se pokoušela formovat také pokrokové síly v samotné církvi. Ke spolupráci 

hledala kn ží z nižší hierarchie, kte í mohli být jednak prost edkem politické agitace mezi 

v ícími ale také nástrojem tlaku na vyšší části hierarchie. Arcibiskup Beran se proti tomu 

bránil hrozbou církevních suspenzí kn ží v p ípad  jejich politické angažovanosti. Ve snaze 

zrušit tyto suspenze se strana zam ila na tlak a agitaci mezi biskupy. Režim od nich dále 

pot eboval, aby církev uznala legalitu poúnorového režimu. Cílem bylo v církvi naočkovat 

konflikty a od íznout ji od vlivu Vatikánu a v konečném d sledku vytvo it národní církev. Po 

neúsp chu této taktiky se státní postup nabral ost ejší sm r, kdy se snažil církev neutralizovat 

a personáln  ji zcela pod ídit zájm m režimu. Nepohodlní biskupové a duchovní byli buď 

pouze zbaveni své funkce, pop ípad  uzav eni v internaci, ze strachu z jejich mučednických 

rolí se stát ost ejším formám represí vyhýbal. Pro organizaci kléru ochotného ke spolupráci se 

stranou a ve ejné kritice Vatikánu vznikla jako alternativa k p vodní církevní struktu e 

Katolická akce (KA). Díky silné autorit  biskup  a jejich vlivu v církevní struktu e se tento 

projekt po roce rozpadl, neboť arcibiskup Beran hnutí označil za absolutn  ned v ryhodné a 

rozkolné, pro p ípad spolupráce s ním vyhrožoval církevními tresty včetn  exkomunikace. 

KA tak nedokázala v jednáních nahradit církevní hierarchii a p es veškerou podporu státní 

moci se po roce rozpadla.  (Valentová, 2014: 44-46; Kaplan, 1993: 19-41, 63-92; Kafka 2009: 

143-144, Balík a Hanuš, 2007: 23; Vaško, 2004)  

Další kroky podrobení církve státní kontrole se realizovali ve finanční, hospodá ské a 

administrativní oblasti. Církev zde stála v nevýhodném postavení z minulé provázanosti se 

státem z d dictví josefínské politiky, kdy zákon z roku 1874 umožňoval církevním ú ad m 

použít p im ené donucovací prost edky a dosadit do biskupských konzisto í zmocn nce. 

V této situaci se pro n  jako nejvýhodn jší ešení nabízela odluka církve od státu, to se ale 

nemohlo poda it prosadit.  Postupné získávání moci nad církví probíhalo zejména v letech 

1948-1950, kdy došlo k znárodňování církevního majetku, zrušení v tšiny církevních škol, 
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90 

 

spolk  a nakladatelství, k zastavení tisku veškerých katolických periodik krom  jediných, 

vydávaných pod kontrolou státu, a k usnadn ní možnosti perzekuce nep átelských činitel , 

tedy včetn  duchovních. Paralyzující pro církev byla p edevším její pod ízenost pod novými 

správními institucemi98. Jejich pravomoc dosahovala i k zásah m do interní katolické 

komunikace anebo do obsah  kázání. Ta pak byla využitelná pro propagaci státní agitaci, což 

se projevilo zejména s kolektivizací vesnice. K výkonu kn žské i biskupské činnosti byl nyní 

nutný státní souhlas, jehož nutným p edpokladem byl slib v rnosti státu, uznání církevní 

politiky a hnutí pokrokových kn ží a loajality v či komunistickému režimu. Všichni duchovní 

se tedy stali zam stnanci státu pod správou agendy SÚC.99 Ne všichni podepsali slib v rnosti 

státu, mnoho biskupských stolc  z stalo po v tšinu období vlády KSČ neobsazeno, jejich 

funkci pak nahrazovali kapitulní viká i, v tšinou pov enci státu.  S rokem 1950 církev 

ztrácela poslední ostr vky svého vlivu v souvislosti s na ízeními v rámci postupu tzv. akce K, 

tedy likvidace všech mužských eholí, omezení činnosti ženských eholí a zrušení 

eckokatolické církve a na ízení omezující vliv církve ve společnosti. (Valentová, 2014: 44; 

Kaplan, 1993: 43-46, 70-73, 143-148; Kafka 2009: 143-144; Balík a Hanuš, 2007: 26, 29) 

Po prvních letech nového režimu se religiozita nijak výrazn  nesnížila. Ohrožení 

náboženské identity jedince spolu s ohrožením tradičního zp sobu života, zejména na 

venkov  pod vlivem kolektivizace, naopak orientovalo v ící k náboženství a tradicím jako 

k symbolu kontinuity a alternativ  k současnému stavu. Církev se zvýšenou aktivitou mezi 

v ícími bránila ohrožení svých pozic a díky neústupnému postoji a jako objekt persekucí a 

represivních zásah  moci se stávala symbolem odporu a utrpení, což ji p inášelo politickou 

autoritu a kapitál do budoucnosti. Vazbu víry a antikomunismu podporovala také celosv tová 

strategie katolické církve, p edm tem identifikace pro nespokojené a opoziční části 

společnosti musela ale spíše p ijmout proti své v li.  Na základ  stále vysoké autority 

duchovních a návšt vnosti církevních ob ad  se stupňovala kontrola církve nad jejím vlivem 

na společnost. Taktika strany k odpoutání v ících od náboženství se realizoval nap . 

v separaci životních mezník  jedince od církevních ob ad . Tradiční svátosti od narození po 

smrt m ly nahradit nové sv tské úkony, které se snažily konkurovat p vodním svou vn jší 

formou. Účast na bohoslužbách byla často kontrolována a spolu s jinými projevy zbožnosti 
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mohla být zdrojem diskriminace v profesním nebo společenském život . Náboženský život 

m l být uzav en mezi kostelní zdi a shromážd ní v tšího počtu lidí p edstavovalo hrozbu 

zneužití nep átelskou propagandou, ceremonie spojené s pr vody pod širým nebem byly 

mnohdy zakazovány nebo omezovány jako potenciální hrozba ší ení nep átelské propagandy.  

I k t mto tradicím byly vynalezeny jejich alternativy, jako nap . Mezinárodní den d tí, žen, 

prvomájové pr vody aj. Bezprost edn  po válce se v rámci pracovní mobilizace národa došlo 

k úprav  svátkového práva. Reakce v ících na ohrožení jejich práva plnit náboženské 

povinnosti byla velmi bou livá, p esto z stal počet církevních svátk  omezen a b hem celého 

období totality existovala možnost zavedení národních sm n o ned lích (Balík a Hanuš, 2007: 

257- 270, 283; Vaško, 2004: 77, Demel, 2001: 97-113; Valentová, 2014: 47, 53-54) 

V ú ad m pod ízené církvi se již nenacházel prostor pro reakční činnost, p estala tak 

p edstavovat nebezpečí a mocenský rozm r st etu se vytrácel na okraj zájmu. Autorita a 

symbolická role církve v život  společnosti ale p etrvávala, aktuální tedy z stala ideologická 

dimenze sporu. T žišt  církevní politiky se p eneslo na ateistickou výchovu a antiklerikální 

propagandu, která m la za cíl bojovat proti Vatikánu a náboženským p ežitk m, kdy projevy 

zbožnosti označovala za p ežitky. Cílovou skupinu propagandy tvo ili členové KSČ, státní 

zam stnanci a mládež.  Výuka náboženství, která byla d íve samoz ejmou součástí vzd lání, 

se udržela jako dobrovolný p edm t, počet jejich návšt vník  byl ale minimalizován 

prost ednictvím administrativních komplikací. (Valentová, 54, Kaplan, 1993: 161-176) 

Roku 1951 vzniklo Mírové hnutí katolického duchovenstva (MHKD), které 

navazovalo na funkci KA, tedy zejména vyprovokovat diferenciaci uvnit  církve. Ačkoliv 

nebylo op t široce respektované mezi duchovními, bylo úsp šn jší a trvalejší než KA. 

P vodní církevní struktura byla již zcela paralyzovaná a absolutn  pod ízená SÚC, na 

vysokých postech byla často obsazena členy MHKD. Nové hnutí se tak lépe prolínalo 

s církevní hierarchií a snáze vystupovalo jako mluvčí církve. Styky s Vatikánem byly roku 

1950 již zcela zp etrhané. Svatý stolec s touto situací počítal dop edu, a proto umožnil p enos 

svých pravomocí na biskupy, tedy i sv cení kn ží. Na základ  toho mohla vzniknout tajná 

církevní struktura, která se rozvinula zejména v olomoucké arcidiecézi. (Valentová, 2014: 46; 

Kaplan, 1993: 134-138, 151-161) 

Krize sov tského bloku od roku 1953 se odrazila i v ideologické rovin , což 

p edznamenávalo v tší prostor pro náboženský život. Základní principy církevní politiky 

z staly stejné, p i jejich dodržování se ale začala projevovat mírn jší tvá  státní správy. Došlo 

k reflexi zásah  do náboženských svobod a k p ehodnocení mnohých trest , díky čemuž 

n kte í biskupové dostali možnost znovu obsadit své funkce. Církevní agenda byla 
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marginalizována a soust edila se zejména na ateistickou a protivatikánskou propagandu, 

činnost MHKD m la v této dob  již spíše formální ráz. Církvi se tak pomalu znovu otevíral 

prostor pro boj o v ící, nebála se vyvíjet v tší aktivity zejména v ilegální sfé e. Se začátkem 

60. let byla op t otev ena jednání s Vatikánem. To podnítila nová politická orientace Vatikánu 

otev en jší dílčím kompromis m, tzv. Ostpolitik100, a p ípravy II. Vatikánského koncilu, kde 

byla vyžadována účast alespoň jednoho českého biskupa. V situaci, kdy byla církevní politika 

v ČSSR hodnocena jako jedna z nejtvrdších uvnit  sov tského bloku, byl stát motivován 

k jednání, aby zlepšil svou mezinárodní prestiž. Jednání p inesla zejména zisky v personálním 

zajišt ní církve, do svých funkcí se vrátilo mnoho kn ží, pro ídlý episkopát se ale i p es tlak 

Vatikánu nepoda ilo doplnit, neboť biskupové pro stát skýtaly nebezpečí oživení 

náboženského života. Neúsp šné byly také snahy o rozší ení svobodné činnosti církví.  

(Kaplan, 1993: 5-50,166 – 184; Valentová, 2014: 46-7; Balík a Hanuš, 2007: 40-44) 

V liberalizační vln  Pražského jara se církev dostala z bezvýhradn  pod ízeného 

postavení do vyjednávací pozice. Otev ela se diskuze ohledn  církevní politiky, prostor pro 

její kritiku a požadavky církve, mimo jiné po odluce církve od státu. Tento požadavek se 

nenaplnil, došlo ale k obsazení biskupských stolc  bývalými biskupy, dalšímu propoušt ní 

duchovních, obnovení činnosti v tšiny ženských eholí, Katolické charity (KCH), uvoln ní 

tisku a styk  se zahraničím. MHKD bylo zrušeno a nahradilo jej Dílo koncilové obnovy 

(DKO), které zajišťovalo funkci prost edníka mezi státem a církví, tentokrát ve vedení 

s biskupy, ačkoliv motivem jeho vzniku byla p edevším aplikace zm n zavedených na II. 

Vatikánské koncilu. Srpnová intervence roku 1968 zastavila novou orientaci církevní politiky 

a do roku 1971 byla v tšina výdobytk  této krátké etapy zlikvidována, zejména v personální 

sfé e. Normalizace p inesla návrat k církevním zákon m z roku 1949 tehdejší kontrole a 

dohledu. DKO nahradilo roku 1971 nové státem ízené sdružení duchovních s názvem 

Sdružení katolických duchovních „Pacem in Terris“ (SKD PIT). „Obnovená vyjednávání 

p inesla Vatikánu spíše ztráty, kdy d ležité otázky nemohl ešit jinak, než prost ednictvím 

ústupk . Otázka sv cení nových biskup  již byla velmi akutní (obsazeno bylo pouze sedm ze 

sedmnácti diecézí v Československu). Vatikán tedy musel p istoupit k jejich částečnému 

dopln ní z ad sdružení SKD PIT a kapitulních viká , kte í byli dosazeni do svých funkcí 

státem, a tím ztratil nad ji na obnovu církevní struktury ve své režii. Další tématem jednání 
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byla činnost tajných biskup . Ti byli spolu se svou podzemní církví, která se rozši ovala 

hlavn  pod rouškou normalizace, trnem v oku státní moci a častým p edm tem vyjednávání 

s Vatikánem, který na n  potencionáln  mohl mít vliv, toho ale nikdy zcela nevyužil. Tato 

církevní organizace se tak vymykala státní pod ízenosti, vyvíjela ilegální činnost a doplňovala 

torzo oficiální církevní struktury. (Balík a Hanuš, 2007: 149-153; Kaplan, 2001: 64-84)101 

Další zlom p edstavuje konec 70. let. Vliv nelze up ít Helsinské konferenci, která 

zviditelnila otázku porušování mimo jiné náboženských svobod, zm nu p inesla i vatikánská 

zahraniční politika se postavila kritičt ji k československým církevním pom r m. Poda ilo se 

jí tak prosadit na obsazení funkce pražského arcibiskupa a to kardinálem Tomáškem. „Ten se 

pozd ji projevil jako silná autorita, která dokázala efektivn  odporovat komunistickému 

režimu. Další d ležitou postavou na scén  byl ale p edevším nový papež Jan Pavel II, který se 

symbolicky hlásil k utlačované církvi v sov tském bloku. Jedním z jeho hlavních témat byla 

duchovní integrita západního i východního bloku. U vyjednávání s p edstaviteli sov tských 

stát  prezentoval myšlenku suverenity národ , lidských práv a svobod a respektu 

k duchovnímu rozm ru člov ka. Nebál se hlasit  kritizovat komunistické státy, povzbuzoval 

hierarchii ale i duchovní a adové v ící v t chto státech k odporu a roku 1982 vydal dekret 

Quidam episcopi, kterým zakázal kn žská sdružení sledující politické cíle, tedy i SKD PIT. O 

rok pozd ji vydal nový Kodex kanonického práva, který mohl omezit nap . moc kapitulních 

viká . Ačkoliv se nic z toho nemohlo v ČSR prakticky uplatnit kv li rozporu s právním 

ádem, vytvá el nové nároky pro vyjednávání. Stát označil politiku nového papeže za 

agresivní, proti jeho osob  vedl mediální kampaň, cenzuroval část jeho encyklik a dokument  

a oddaloval vzájemná vyjednávání, neboť m l nyní ve Vatikánu silného soupe e, který si 

mohl klást podmínky a vytvá et tlak na kompromisy tentokrát ze strany státu. (Balík a Hanuš, 

2007: 53-56; Chenaux, 2012: 190, 207-213) 

„Roku 1987 vyhlásil kardinál Tomášek Desetiletí duchovní obnovy národa. Jednalo se 

o pastorační činnost organizovanou katolickými laiky, která m la za cíl oživit ve společnosti 

duchovní a sociáln -k esťanská témata a aktivitu v ících. Další laickou iniciativou byla nap . 

petice Augustina Navrátila s názvem Podn ty katolík  k ešení situace v ících občan , která 

se stala jednou z nejmasov jších akcí proti komunistickému režimu v Československu. Vedle 

toho se nyní stále z eteln ji vyno ovaly výsledky činnosti tajné církve, která svými kontakty 

se zahraničím, napojením na oficiální církevní strukturu a samizdatovou i jinou aktivitou mezi 

v ícími začala pro stát p edstavovat nebezpečí. Podobn  jako roku 1968 se objevovaly 
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témata jako legalizace mužských eholních ád , navrácení církevního majetku, reorganizace 

školství či úplná odluka církve od státu. Do revolučních událostí roku 1989 se sice žádné 

z t chto požadavk  nenaplnily, katolická církev se ale dokázala ke konci komunistické éry 

v Československu vymanit z absolutní pod ízenosti státu a spolupracovat na aktivizaci 

nespokojených občan . (Žáček, 2001: 125-155)“ 102 

Holý (2010: 14-16, 53-55, 146-148) popisuje jako jeden z hlavních motiv , který 

podn coval revoluci 1989, národní v domí. Nacionalismus byl podle n j p ítomný i 

v komunistické ideologii, kdy byl p stován samotnou politickou ekonomií socialismu, ačkoliv 

se zakládal na principu internacionalismu. Národní v domí a jeho vyjád ení zde ale zároveň 

bylo mnohdy potlačováno, formovalo se zde tak spíše v opozici proti cizí nadvlád , kterou 

p edstavoval komunistický režim. Nacionalismus jako nejp íhodn jší forma sebeidentifikace 

se stal základnou odporu proti komunismu a kulminoval p i jeho svržení. Hlavní myšlenkou 

demonstrací ke konci komunismu byla podle Holého idea svobody, jak v nejširším slova 

smyslu tak jako svoboda národa spolu s ideálem demokracie v návaznosti na prvorepublikové 

období a jeho generalizace národních d jin.  

Církevní politika státu a situace katolické církve v Československu v letech 1948-1989 

byla značn  prom nlivá v závislosti na širších politických kontextech. Pro komunistickou i 

nacistickou totalitu platí, že jakmile církev p estala být pro stát potenciáln  využitelná, tedy 

odmítla pop ít starý ád a identifikovat se s novou v roukou a uznat absolutní a 

sakralizovanou podstatu státu, stala se nep ítelem. S nástupem komunistické totality m ly 

úst ední orgány nejd íve zájem dosavadní církevní strukturu v podob  národní církve využít 

k budování socialistické společnosti, po neúsp chu tohoto plánu došlo prost ednictvím 

tvrdých represivních a zejména organizačních opat ení k jejímu ochromení, kdy byla 

degradována státu pod ízenou jednotku. „Další zájmy státu nep esahovaly vytvo ené hranice a 

soust edily se pouze na jejich konsolidaci a oslabení vlivu náboženství ve společnosti. 

Události roku 1968 se svými zm nami a nad jemi ukázaly, že církev a náboženství se dokáže 

po útlaku znovu probudit k životu, po srpnové invazi se ale církevní strategie státu op t 

navrátila do starých kolejí. Ke konci sedmdesátých let si církev postupn  znovudobývala svou 

pozici jak ve vztahu ke státu, tak ve společnosti. Vliv na to m lo mimo jiné společenské 

klima, aktivita laických v ících, činnost tajné církve a v neposlední ad  také politika 

Vatikánu. Ačkoliv se papežskému stolci za celé období vlády KSČ poda ilo vyjednat jen 
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n kolik ústupk  ze strany státu, ze své pozice pozorovatele ze zahraničí dokázal vyvíjet na 

vládu systematický tlak, a to zejména v posledním desetiletí p ed revolucí.“103 

Zatímco stát boj s církví od počátku vyhrával na politickém poli, v ideologické rovin  

je jeho prvenství zpochybnitelné. Na jednu stranu jsou nep ehlédnutelné výsledky procesu 

ateizace společnosti.104 Zároveň je ale nutné si všímat autority, kterou si církev do určité míry 

stále udržovala, a jejíž vliv se pln  projevoval od konce 70. let. V rámci toho se nabízela jako 

symbolické centrum a zázemí protirežimních nálad. Rysy totalitního režimu se 

v komunistickém Československu tedy zcela nenaplnily, neboť politické hnutí se nestalo 

absolutním principem kolektivní existence a zdrojem hodnot a objektivní pravdy, jak ukazuje 

minimáln  stále p ežívající vliv p vodních náboženských tradic.  

 
4,3, Poutní tradice v období komunistické totality 

„Jedním ze společných prvk  totalitních režim  a náboženství je podle Maiera úcta 

k ve ejnému kultu. Bolševická politika v Rusku zpočátku chápala uctívání ostatk  jako 

zvrácenou víru a jako p íkladnou ukázku toho, jak církevní p edstavitelé lhali a vyko isťovali 

lidstvo. Hroby svatých a relikviá e byly otevírány a mnoho ostatk  bylo zničeno jako d kaz 

pomíjivosti náboženství. Kult relikvií pak ale ruští komunisté rehabilitovali, když pot ebovali 

uchovat památku Velké íjnové revoluce. Typickou úlohu sv tce zastal Lenin, který byl 

označen za „apoštola sv tového komunismu“, jeho spisy za „evangelium revolucioná “ a 

svou osobností m l p esahovat do v čnosti. Ostatky jeho t la byly nabalzamovány a 

vystaveny pro p íchozí poutníky, tak jako se to pozd ji stalo i u n kolika dalších posvátných 

postav komunistické ideologie. Dalšími p íklady ve ejného kultu jsou nap . masové 

vzpomínkové pochody, p i kterých nechybí chóry a hudba, výzvy a chvály, vlajky, fakule aj, 

anebo oslava 1. máje či kostely p ebudované na památníky ateismu. Podobné prvky 

prototypálního poutnictví se dají nalézt i v českém prost edí, typickou byť krátkodobou úlohu 

zde hrály pout  ke svatyni Klementa Gottwalda, vybudované ve form  mauzolea. Ostrá 

kritika kultovních p edm t  z počátečních fází praktikování komunistické ideologie nebyla 

aktuální, založení nových kultovních p edm t  v duchu katolické tradice ale nebylo snadné, a 

p ístup nového režimu k poutnictví byl problematický. Pout  u nás p edstavovaly tradici 

p edevším katolickou, tedy založenou nep átelskou mocností a na pokladech k esťanské 
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nauky, která odporovala teorii marxismu-leninismu. 105 T žišt  této tradice navíc stálo na 

ko enech rekatolizace po Bílé ho e, hodnocené oficiální ideologií KSČ jednostrann  jako 

temná stránka českých d jin. “106 (Maier, 1999 [1996]: 11-13) 

Z p edcházející poutní praxe bylo ale z ejmé, že poutnictví nemusí zast ešovat jen 

náboženské ideje, ale že m že vystupovat na povrch i jeho dimenze lidová a národní a tedy 

m že být snadno konotováno i jinou ideologií. Pout  v rámci svého antistrukturního 

potenciálu p edstavovaly jednak potenciáln  podvratný fenomén, zároveň se ale ve své lidové 

dimenzi nemohly stát v dob  etablování se nového režimu objektem p ímého zákazu nebo 

represí, neboť tím by se státní moc ocitla v p ímém st etu s tradicemi a náboženským cítím 

stále ješt  siln  religiózního obyvatelstva. Na druhou stranu se ale pouti jako události s b žn  

až desetitisícovou návšt vností celospolečenského charakteru nabízely pro využití státní moci 

pro reprezentaci její ideologie a legitimizaci své moci. Na následujících stránkách se tedy 

budu v novat tomu, jak se tyto t i základní motivy promítaly v utvá ení poutní tradice 

v Čechách a na Morav  v období výstavby socialistické společnosti.  

Po prvorepublikovém útlumu po p ekonání distinkcí národních a katolických identit se 

v kontextu 2. sv.v. dále posiloval význam církevních rituál  jako relativn  svébytné základny, 

kterou mohla společnost ve své celistvosti použít jako prost edku posílení společné identity a 

její manifestace. Pout  v období nacistické totality nabízely prostor pro vyjád ení nesouhlasu 

anebo soudružnosti. Často nabývaly podob spíše politických manifestací s kázáním národního 

obsahu a zakončením se zp vem svatováclavského chorálu a české hymny.107  (Šebek, 2010: 

198-200; Jöckle, 1997: 13; Valentová, 2014: 57; St íbrný, 2009:106-108) 

 „Obrovskou vlnu nadšení a víry či iluzí o nové budoucnosti prožívalo p edevším 

obyvatelstvo zemí osvobozených z nacistické okupace. Jejím vn jším projevem byla nebývalá 

                                                           
105

 Jak jádřil apř. Klement Gottwald na zasedání ÚV KSČ: „My zde nebudeme žádnou Čenstochovou nebo 
podobné „kumšty“ trp t…Nyní jim (lidem) otev eme oči a ukážeme v ícím, jak je tahají za nos v pravém slova 
smyslu…ale já musím zu it také, když jsem v ící, pon vadž zneužívá (církev) tak hanebn , hnusn , jarmarečn  
a kejklí sky mých cit .“( Bulínová Marie, Janišová, Milena, Kaplan Karel, Církevní komise ÚV KSČ 1949-1951, 

I. Církevní komise ÚV KSČ („Církevní šestka“) duben 1949 - b ezen 1950, edice dokument , Ústav pro soudobé 
d jiny AV ČR, 1994, str. 339) 
106

 Valentová Anežka, Základní rysy a formy západok esťanského poutnictví na p íkladu poutí v Čechách a na 
Morav  v letech 1948-1989, bakalá ská práce, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, str. 55 
107

 Běhe  roku  poutě dokázal  přilákat až sto tisí  pout íků, od této do  se pak stal  o jekte  ko trol . 
Nedošlo si e k pří é u zákazu eřej ý h írke í h sla ostí, jeji h ko á í lo ale dopro áze o přís ý i 
ad i istrati í i za raňo á í propaga e , te h i ký i o ezo á í dopra  a poli ej í i opatře í i. 
Záro eň l  s átk  a sla osti z hospodářský h dů odů zakázá  i o eděli. Od roku  se ted  podařilo 
eřej á írke í shro áždě í ýraz ě utlu it a později až té ěř z e ož it. Protože katoli ká írke   o do í 

protektorátu prokla o ala s ou sou áležitost s árode , pout í i a pout í ísta se árod ost ě 
difere o ala, ě e ká pak ětši ou po odsu u za ikla. 



97 

 

aktivizace ve ejného života, nesčetná shromážd ní, pr vody, lidové slavnosti, sch ze.“ 108 

K životu se v plné síle probudila také náboženská činnost, d ležitým podn tem k oživení 

poutní tradice bylo p edevším zjit ené národní cít ní, atraktivní byly tedy zejména národní 

symboly, události vztahující se k válečným ob tem a d kovné pouti za vysvobození. 

Katolická církev po válečných událostech mohla vystupovat po boku ostatních protirežimních 

skupin v roli ochránce národa. Pouti tak často manifestovali koherenci národních a církevních 

zájm , kdy se zde sešli reprezentanti obou institucí, aby vzdali hold duchovním mezi jinými 

hrdiny a vlastenci. Pozornost byla soust ed na nap . na výročí úmrtí svatého Vojt cha, který 

byl vyzdvihován jako inspirace pro obranu katolické církve, dále na svatého Václava či 

blahoslavenou Hroznatu, patronku politických v zň . Významné byly dále pouti konané na 

počest ob tí nacismu. (Vaško, 1990, I: 197-202; Valentová, 2014: 57; Balík a Hanuš, 2007: 

237).  

Nová ústavu z roku 1948 nadále zaručovala náboženské svobody, zároveň církev 

v této dob  vystupovala v roli nep ítele a reakční síly. Dále byla zaručena svoboda církevních 

ob ad  a úkon  ve shod  s ve ejným po ádkem, jakákoliv masová shromážd ní mimo státní 

režii byla ale potenciální platformou mobilizace reakce. Jako taková se ukázala být již roku 

1948 pouť na Hostýn . „Tradičn  ji organizoval spolek Orel, v té dob  již zrušený, a podle 

obrovské propagace m lo jít o velkou událost. Zúčastnilo se jí až na 100 000 poutník  a stala 

se jednou z nejv tších demonstrací v období komunistického režimu. Mnoho účastník  se na 

pouti sešlo již v p edvečer svátku, jak je tomu u významných poutí b žné, a i p es varování 

organizátor , kte í cht li zachovat zcela náboženský charakter události, došlo ke zp vu 

národních a orelských písní. StB obvinila shromážd ní z provokace a označila pouť za 

protikomunistickou demonstraci s cílem rozvrátit režim, načež bylo shromážd ní rozehnáno a 

vedoucí činitelé Orlu byli hromadn  zatýkáni. (Vaško, 2004: 193-210, Balík a Hanuš, 2007: 

194-5).“109 

„Církev na omezování svých práv reagovala zvýšenou aktivitou mezi v ícími, vedle 

rozvíjení jiných ob ad  se zam ovala také na pouti. Jejich vysoké návšt vnosti v této dob  

napomáhala hojná účast biskup , která zvyšovala prestiž a lesk slavnosti. Krom  toho lidé 

sami poutní shromažďování vyhledávali v reakci na strach o osud katolické církve a na pocit 

ohrožení své katolické identity. Z memoranda biskup  sepsaného začátkem roku 1949 

vyplývá, že svoboda shromaždovat se na náboženských manifestacích a po ádat pout  a 
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pr vody byla v uplynulém roce omezována a na v ící byl vyvíjen tlak, aby chodili o ned lích 

a svátcích na brigády. Episkopát tedy žádal nápravu. V diskuzi nad touto žádostí byla 

možnost svobody církevních shromážd ní podmín na odpov dností p íslušného ordiná e za 

pr b h pouti, která nesmí být zneužita k protivládní činnosti. Možnost osvobození od brigád o 

svátečních dnech byla umožn na v p ípad , že církev bude podporovat brigády mimo 

svátkové dny (Bulínová, 1994: 44, 51-55, Kaplan 1993:46).“110  

P evládalo ale pojetí poutí jako tradice, jejíž omezování či zákazy by podnítily 

nespokojenost lidu. Stát se tedy zam il na podchycení nebezpečí protistátního obsahu 

v rámci poutí prost ednictvím zajišt ní programu a účinkujících. Všechny pout  a pr vody 

musely být oznámeny na Národním výboru, 111jejich evidenci vedla také StB, která m la 

možnost v  p ípad  nebezpečí proti poutnímu shromážd ní nekompromisn  zasáhnout. B žn  

docházelo k nečekanému nahrazení ohlášeného kn ze jiným, pokrokovým. To m lo za cíl 

nahradit cílovou skupinu návšt vník  a odradit církev od její angažovanosti na tomto poli a 

poutní místa zdiskreditovat. K tomu p isp la také Akce K, kdy správa poutních míst 

p echázela pod spolehlivé soudruhy z KCH pop ípad  více submisivními ády. Na poutní 

místa bez eholní správy a na pozici kazatel  byli dosazováni spolehliví duchovní, etablovaní 

zejména z prost edí KA. Znemožn n byl vznik nových poutních tradic, jako nap . v míst  tzv. 

čihoštského zázraku, který vyvolat velký zájem v ících a p íliv návšt vník . Stát jej posléze 

označil za podfuk, fará e odsoudil a tento p ípad medializoval, jako ukázku podvodné 

manipulace církve s v ícími. (Bulínová, 1994: 64-68, 139; Valentová, 2014: 61-63; Vaško, 

1990, II: 123-128)  

Od vzniku KA pouti p edstavovaly jeden z hlavních prost edk  reprezentace tohoto 

hnutí, organizace poutí tak p ešla na toto hnutí ve spolupráci se státními orgány112. Jeho 
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pro soudobé d jiny AV ČR, 1994, str. 183-185) Po ádání pouti bez jejího oznámení minimáln  m síc p edem 
(tato lh ta se r zn  zkracovala) bylo tedy nezákonné a postihnutelné. (Bulínová, 1994: 151-152; 289, 402-3, NA, 
SÚC, ka 13, i.č. 6, Církevní slavnosti mimo kostel v roce 1953) 
112 Tato činnost spadala pod doménu Katolickou charitu, která spadala pod  Národní správu, spolu s Chrámovým 
družstvem, obsazeným členy strany. Na centrální úrovni byl z ízený referát pro pouti Církevní šestky ÚV KSČ, 
na lokální úrovni pak evidenci, kontrolu a zajišt ní poutí zajišťovali referáty, pozd ji církevní odd lení (CO) 
OaKNV ve spolupráci s StB (Bulínová, 1994: 96, 129, 132; Valentová, 2014: 62)  
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platformou se staly zejména velké národní pouti, jejichž kazatelny byly obsazeny z ad 

pokrokových kn ží. Hanuš tyto události nazývá jako kontratradice. „Ve skutečnosti již p i 

nich nešlo o náboženské iniciativy ve smyslu d ív jších dob. Šlo p i nich o vyjád ení loajality 

ke komunistickému systému, odsouzení vatikánské politiky, p ihlášení se k „táboru míru“ a 

v d sledku o vytvo ení národní církve.“113 Tradiční prvky poutí KA vystupovaly spíše jako 

pozadí lidových shromážd ní pro reprezentaci myšlenek vlasteneckých kn ží anebo vládních 

p edstavitel , kte í zde na podklad  starobylých k esťanských svatyň nacházely prostor pro 

vyjád ení národní a slovanské koncepce katolicismu. Spolu s odsouzením Vatikán  jakožto 

germánské nep átelské části katolicismu m ly tyto manifestace za cíl propagovat ideu 

vytvo ení národní církve. Významná mariánská poutní místa jako nap . Hostýn propagovala 

heslo „Za sv tový mír!“. Tzv. Mírové manifestace zde spojovaly symboliku Panny Marie jako 

ochranitelky míru s postavou Stalina, jako nového naplňovatele míru a všech, kdo se snaží po 

jeho vzoru budovat socialismus. Tradiční prvky poutí KA vystupovaly spíše jako pozadí 

lidových shromážd ní pro reprezentaci myšlenek vlasteneckých kn ží anebo vládních 

p edstavitel . Co nejvyšší účast byla podporována propagace v tisku, podporou ve ejné 

dopravy k poutním míst m a dále prvky, které m ly zvýšit jejich atraktivitu, jako nap . 

množství stánk  i s nedostatkovým zbožím a zábavní atrakce. Státní záštita a podpora poutí 

mohla zároveň sloužit jako argument proti obvin ní z porušování náboženských svobod 

v ČSSR, zvány tedy byly četné zahraniční delegace i ze západu, aby svými pozitivními 

referencemi zlepšily renomé komunistického režimu. (Bulínová, 1994: 27,28, 344, 345; 

Vaško, 1990, II: 94, 95; Valentová, 2014: 164-165; NA, SÚC, Ka 13, i.č. 14-15, Porada 

kolegia u s. p edsedy; Chenaux, 2012: 212; Hanuš, 2005: 137, 145-146) 

Poutní shromážd ní indoktrinovaná státní ideologií nem la dlouhou životnost, tak jako 

sama KA. Návšt vnost zde byla vysoká pouze první rok (což ale m že být vid no jako 

výsledek jejich propagace a zatraktivn ní), dále se postupn  snižovala, tzv. mírové 

manifestace se nestaly novou tradicí a ší ení protivatikánské a panslavistické symboliky 

nezaznamenalo žádný v tší efekt. B hem dvou let státní orgány od této taktiky upustily. 

Vedle toho ale z stala stále vysoká návšt vnost ostatních poutních míst, a to zejména v siln  

religiózních oblastech. „Jako p íčiny byla uvád na zvýšená aktivita duchovních, nízká 

osv tová činnost ze strany státu, strach lidu z ohrožení existence církve, jejich nejistá situace 

p i socializaci vesnice a zvyšující se zájem o církevní slavnosti u lidí obecn  ohrožených 

                                                           
113 Balík Stanislav, Hanuš Ji í, Katolická církev v Československu 1948-1989, Centrum pro studium demokracie 
a kultury, 2007, str. 272-273 
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režimem nebo s ním nesouhlasících“114Sv j vliv zde m lo roku 1950 vyhlášení Milostivého 

léta, kdy Vatikán motivoval k poutím prost ednictvím nabídky plnomocných odpustk . 

Kominforma m la p vodn  v plánu tuto událost sabotovat, po nátlaku Vatikánu se ale 

omezila na zákaz zahraničních poutí a zam ení v ících na mírové a národní pouti a snahu 

konkurovat poutím ve zvýšenou osv tovou činností. (NA, SÚC, Ka 21, i.č. 30, Sch ze 

kolegia ministra; Bulínová, 1994: 344-5; Weiss, 2009: 28; Valentová, 2014: 64-65) 

Na začátku padesátých let bylo v nováno poutní tradici pro její manifestační charakter 

více pozornosti, což souvisí s novým t žišt m církevní politiky, s tzv. bojem o v ící. Kroky 

státních orgán  sm ovaly zejména k omezování návšt vnosti poutních míst. Docházelo tak 

k omezování dopravy, nap . zákazem pronájmu autobus  nebo jinými dopravními na ízeními, 

a prodejních stánk  na zboží nezbytn  nutné. D vodem k zákazu mohla být pouze d ív jší 

protistátní demonstrace, epidemie anebo v krajských m stech dopravní p edpisy. V odkazu na 

poslední jmenované byly eliminovány zejména pr vody, často povolované pouze v nejbližším 

okolí kostela. Na stejný d vod se odvolávala i na ízení, která církevní pr vody omezovala na 

nejbližší okolí kostela. Další zásah p inesla úprava svátkového práva, krom  zrušení n kolika 

církevních svátk  byly zakázány bohoslužby v pracovní dny, oficiáln  se tak pouti konaly 

nejbližší ned li. Religiózní stránka ob adu a její slavnostní ráz byl limitována zákazem 

výkonu duchovenské činnosti mimo místo, pro které byl duchovní určen, bez zvláštního 

povolení. (Valentová, 2014: 67-68; NA, SÚC, ka 13, i.č. 6, Zápis z porady kolegia; Návrh na 

úpravu státních svátk  státem neuznaných a na opat ení k církevním slavnostem mimo kostel; 

Církevní slavnosti mimo kostel v roce 1953; NA, SÚC, ka 13, i.č. 14-15, Porada kolegia u s. 

p edsedy; NA, SÚC, ka 15, i.č. 7, Sch ze kolegia s. p edsedy) 

Od roku byly reflektovány mnohé nep im ené zásahy proti poutím, zejména 

v činnosti církevních tajemník . Zároveň se snižující se účastí na poutích se zvyšovala 

nespokojenost v ících, činnost státních institucí se tedy m la orientovat spíše na prevenci 

proti reakčním tendencím církevních shromážd ní v osobním kontaktu s duchovními a zajistit 

tak relativní spokojenost kléru i v ících. Pozornost se nyní soust edila také na organizaci tzv. 

protiakcí v okolí, tedy r zných sportovních, kulturních a osv tových aktivit. Na 

významn jších poutních místech se stále vysokou návšt vností se sv tský prvek m l 

soust edit p ímo na poutním míst , aby tak byla náboženská dimenze slavnosti upozad na a 

nejlépe zatlačena za zdi kostela. (Valentová, 2014: 70; NA, SÚC, Ka 15, i.č. 7, Sch ze 

                                                           
114

 Ta též, str.  
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kolegia s. p edsedy; NA, SÚC, ka 18, i.č. 1-4, Sch ze kolegia ministra; NA, SÚC, ka 18, i.č. 

14, Sch ze kolegia) 

Po krátkém oživení poutní tradice v prvních letech nového režimu se b hem 50. a 60. 

návšt vnost poutních míst vykazuje postupn  klesavou tendenci, kterou výrazn  nep erušil ani 

Mariánský rok vyhlášený roku 1954. „P es částečné zeslabení dohledu nad církevní oblastí 

vykazovala podobnou k ivku jako jiné projevy zbožnosti a minimální zaznamenanou reakční 

činnost. S novým na ízením z roku 1959 o plné odpov dnosti duchovních za bezpečnost 

účastník  zájezd  se výrazn  redukovaly žádosti o jejich po ádání. O živém zájmu o 

konkrétní poutní místa se již mluvilo jen v oblasti Moravy. Zvýšená aktivita duchovních a 

v ících se projevila po Druhém vatikánském koncilu, kdy církev stupňovala své požadavky 

na obnovení zaniklých náboženských slavností. Pro poutnictví m l koncil d ležitý význam, 

neboť jeho rezoluce ho vyzdvihla jako pozitivní chvályhodnou činnost k esťana. Zároveň jeho 

liturgická reforma sjednotila n které texty poutních písní, což znamenalo podn t pro 

sjednocení v ících na poutích. (NA, MŠK, ka 15, i.č. 47 II A1, Situační zprávy z kraj ; Balík 

a Hanuš, 2007: 281)115.  

Návšt vnost poutních míst se postupn  zvyšovala od poloviny 60. let s vrcholem 

v roce 1968 a 1969. To bylo podníceno zejména účastí biskup  i v neobsazených diecézích a 

činností ČSL, která na místní úrovni pouti často sama aktivn  organizovala. Ta mohla v této 

dob  podobn  jak ordiná i nebo nap . národní podniky či JZD organizovat autobusové 

zájezdy k nejvýznamn jším poutním míst m, po dlouhé dob  dokonce i na určitá místa v 

zahraničí. Na jednu stranu si dokumenty státní správy všímají vysokého poštu návšt vník  se 

sekulárními motivy, zejména u míst, kde se nabízí sv tské zázemí. Zároveň si ale všímají 

celospolečenského charakteru poutí, kdy se církvi da í u t chto událostí demonstrovat svou 

sílu a vliv a zp tn  tuto situaci do roku 1971 hodnotí jako krizovou. V období normalizace se 

tak státní taktika vrací ke svým princip m ze začátku 50. let, posiluje zejména kontrolu a 

dohled, organizace poutí se vrací ke státním institucím s personálním zajišt ní z člen  SKD 

PIT a omezením církevních ob ad  co nejvíce do prostoru svatyn . (Balík a Hanuš, 2007: 

282; Valentová, 2014: 72; NA, MK-SPVC, ka 141, i.č. KC, Současný stav v konání poutí, 

bi mování a jiných církevních slavností; NA, MK-SPVC, ka 23, i.č. 47 II KC, Situační 

zpráva zmocn nce) 

Od počátku 70. let spadl počet účastník  roční poutní sezony z p ibližn  1 miliony cca 

160 000 v roce 1976. P esto byla tato návšt vnost zejména v religiózních oblastech 

                                                           
115
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hodnocena jako p íliš vysoká a 15 poutních míst bylo sledováno jako potenciáln  nebezpečné 

i p es obsazení kazateli z ad SKD PIT a zákazu oficiální účasti nepohodlným duchovním. 

D ležité události náboženského církevního života, jakými v tomto desetiletí byl nap . Svatý 

rok vyhlášený pro rok 1975, oslava výročí založení Pražského arcibiskupství anebo 

svato ečení Jana Nepomuka Neumana roku 1977 nenašli p es cenzury silný ohlas. V této dob  

tedy poutní události skýtaly pro církev pouze velmi omezený prostor pro její sebevyjád ení a 

komunikaci s ve ejností. (NA, MK-SPVC, ka 141, i.č. KC, Současný stav v konání poutí, 

bi mování a jiných církevních slavností; NA, MK-SPVC, ka 141, i.č. KC, Církevn  

politické opat ení k zajišt ní poutní sezony; NA, MK-SPVC, ka 141, č. s. KC, íjen 1975, 

Zpráva o spln ní opat ení a o pr b hu Svatého roku; Valentová, 2014: 74; Balík a Hanuš, 

2007: 50) 

Okolo roku 1978 se začínají uvolňovat pouta katolické hierarchie a účast vysokých 

církevních hodnostá  zvyšuje atraktivita poutí. Jejich návšt vnost tak stoupá a na n kterých 

místech dokonce dochází k znovuobnovení p erušené tradice. SPVC si v této situaci znovu 

více všímá poutí jako prostoru pro vyjád ení kritiky církevní politiky státu, podobn  jako se 

tato tendence projevuje obecn . Jejich nebezpečí se vyno uje krom  zvyšující se účasti 

p edevším v prom ňujícím se spektrem návšt vník , kdy se rapidn  zvyšuje počet mladých 

lidí na ob adech, což poukazuje na selhávání režimem vytvo ených tradic. Motivy mladé a 

st ední generace již nejsou hodnoceny jako p edevším sekulární, kdy se aktivn  zúčastňují 

ob ad . (Valentová, 2014: 75-76; NA, MK-SPVC, ka 141, i.č. KC; Zpráva o pr b hu poutní 

sezony za rok 1980 a zhodnocení poutních slavností v sezon  1979) 

„Další podn t k rozvoji poutní tradice nabídl nový papež roku 1979. P i návšt v  

svého rodného Polska, kdy se stal v bec prvním papežem, který p ekročil železnou oponu (a 

to i p es silné snahy polské vlády a Kremlu tomu zabránit) se mimo jiné zastavil v centru 

polské poutní tradice, v mariánské svatyni Čenstochová. Zde vystoupil p ed shromážd ním 

asi deseti milion  v ících (mezi nimiž bylo zahrnuti i poutníci z ČSSR) s výzvou: „Také v 

mé vlasti by se m la respektovat lidská práva a m l by vládnout mír, jak na to mají právo 

všechny evropské národy.“ Dav poutník  reagoval nadšeným souhlasem a spontánním 

zp vem staré polské hymny svobody: „Bože, chraň naše svobodné Polsko.“Tato událost 

v masovém m ítku vyzvala lid, aby uchopil sílu, kterou m l k dispozici, a vzal osud do svých 

rukou. Následn  se projevil v Polsku i efekt této výzvy. „N kdejší zástupce editele americké 

CIA Vernon Walters pozd ji konstatoval: „To tu dosud v celé historii komunismu nebylo, aby 

se shromáždily miliony lidí, kte í nepat ili ke stran . A milion lidí už nelze udržet pod 
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kontrolou, ani pomocí kulomet . Od této chvíle jsme v d li, že Polsko již není 

komunistické.““116 (Chenaux, 2012: 216-218, Machálek, 2014)“117 

„Zesílená aktivita církve v Čechách a na Morav  byla výsledkem jednak nového 

sm ru vatikánské Ostpolitik, zvýšené aktivity laik  a skryté církve, pop . v tším zájmem o 

pouti na Slovensku. P estože církevní politika státu nezaznamenala žádné d ležit jší zm ny, 

katolické společenství se začalo stále více hlásit ke své tradici a pout  se pro ni staly 

prost edkem obnovení svého sebev domí. Nezanedbatelnou roli zde hrál nový fenomén 

neoficiálních poutí, k nimž docházelo od konce sedmdesátých let. Po ádali je nap . jednotliví 

laici, neformální k esťanská společenství, pop ípad  v polooficiální verzi místní organizace 

ČSL. Otev ela se zde tedy alternativa k poutím pod permanentním dohledem státní správy a 

duchovní činnosti zajišťované z ad SKD PIT. Podobn  tomu bylo u nov  po ádaných poutí 

jednotlivc  nebo malých skupinek na místa nábožensko-kulturního rázu, zejména k hrob m a 

míst m p sobení vzor  katolického intelektualismu 20. století či duchovních, kte í v rámci 

represí komunistického režimu získali mučednickou auru. (Balík a Hanuš, 2007: 59, Hanuš, 

2005: 277)“118 

V posledním p tiletí období totality začala československá církev více vnímat 

vatikánskou koncepci evangelizace Evropy. Snaha o restauraci starých a vytvá ení nových 

tradic a oživování slavností a poutí, m la prost ednictvím „deklarace masovosti intenzivního 

náboženského života a síly v ících“ dávat podn ty k znovu upevn ní katolicismu v českých 

zemích. Nár st společné aktivity v ících, zejména mládeže, doprovázela jednak mezinárodní 

politika, kdy na Vídeňské sch zi byla jednou z d ležitých otázek svoboda sdružování lidí 

stejného vyznání, a dále podn ty církve. Papež vyhlásil rok 1987 na Slovensku za Mariánský, 

což se projevilo i u nás na rozkv tu zejména moravských poutních míst, a český kardinál 

vyhlásil Desetiletí duchovní obnovy. Téma poutí nabývá od tohoto roku v dokumentech státní 

správy na aktuálnosti. Signifikantní je menší strach lidí, kte í zde prezentující své politické 

požadavky, iniciativu na farách p ebírají laici a do pop edí vystupuje činnost tajné církve.  

Reakce SÚC se zam uje na komunikaci s církevními autoritami a správci poutním míst, 

p ipomínající jim jejich odpov dnost za pr b h poutí. (Valentová, 2014: 79, 80; NA, MK-

SPVC, ka 15, i.č. 47 II A1, Zpráva o aktuálních jevech a procesech v oblasti státní církevní 

politiky; NA, MK-SPVC, ka 141, i.č. KC, Informace o pr b hu poutní sezony v ČSR). 

                                                           
116http://machalek.bigbloger.lidovky.cz/c/53584/Jan-Pavel-II-a-pad-komunismu.html, 22. 4. 2014 
117

 Valentová Anežka, Základní rysy a formy západok esťanského poutnictví na p íkladu poutí v Čechách a na 
Morav  v letech 1948-1989, bakalá ská práce, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, str. 76 
118
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První velká pouť Desetiletí duchovní obnovy byla tematicky zam ena na 

blahoslavenou Anežku Českou, která p itáhla velký zájem ve ejnost kv li svému blížícímu se 

svato ečení. Slavnostní mše se konala na ja e 1988 ve Svatovítské katedrále. Toto místo se 

stalo v posledních letech sv dkem n kolika nepohodlných náboženských shromážd ní kv li 

svému významu centra české katolické církve a metropolitního kostela kardinála Tomáška. 

Státní moc k té p íležitosti omezila pražskou MHD a p ístup do Prahy a v místech 

shromážd ní nasadila milicioná e, kte í preventivn  zadržovali potenciální provokatéry. Na 

bohoslužbu navazovalo shromážd ní p ed arcibiskupským palácem s provoláváním režimu 

nepohodlných hesel. Ani do jeho pr b hu StB nijak výrazn ji nezasáhla. Svato ečení Anežky 

české prob hlo o rok pozd ji, tentokrát v ím . P ístup státu k n mu byl zcela pr lomový. 

Povolení zúčastnit se pouti k p íležitosti slavnostního aktu blaho ečení dostalo p ibližn  deset 

tisíc poutník  (ačkoliv mnohým to bylo zakázáno, často z d vodu jejich vazby na tajnou 

církev), do Vatikánu byla vyslána oficiální státní delegace a první část ob adu byla živ  

p enášena československou televizí. „St ží si lze p edstavit symboličt jší záv r komunistické 

etapy života československé církve než svato ečení české královské dcery ze 13. století ve 

svatopetrské katedrále v ím  nad hrobem prvního papeže za účasti desetitisíce poutník .“119 

Tento význam ješt  zd raznil Jan Pavel II svými slovy p i audienci: „Jásejme a radujme se, 

protože pro církev, která žije v českých zemích, nadešel kýžený den.“120 (Balík a Hanuš, 

2007: 60-62)121 

Poutnictví b hem n mecké okupace navazuje ve svém nacionálním nádechu 

poutnictví na tradici, kterou jsem popsala výše. „Tato situace je tedy zcela p íznačná pro 

Turnerovu tezi o prosvítání národních symbol  v prostoru svatyn  na základ  jejich historie, 

což se projevuje zejména ve společnosti ohrožené cizí silou. Sentimentalizace bod  historické 

kontinuity národa se mohla stát obzvlášt  aktuální v mentalit  společnosti poznamenané 

n meckou hrozbou za druhé sv tové války. Zároveň se zde mohla projevit pot eba hledání 

sociální integrity a kontinuity se starými časy v náhlými uvnit  zm nami zmítané společnosti. 

I v tomto p ípad  je možné vyzdvihnout roli pr vodu.“122 V poválečném období je 

signifikantní zejména zájem o pouti k národním symbol m anebo k p ipomenutí válečných 

ob tí a mariánská poutní místa vyjad ující pod kování za osvobození. Pokud si Gentile (2006) 
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všímá oživení kultu hrdin  a slavných mrtvých v souvislosti s 1. sv.v., obdobn  by se dal 

vysv tlit i ozvuk dojm  z 2.sv.v.  

         „Zmín né nep átelské struktury soust eďující se kolem svatyn , kam pat ili lidé 

zasáhnuti znárodňováním, kolektivizací vesnice či z jiných d vod  stojících proti politice 

nového režimu, by Turner mohl nazvat jako společenství communitas hledající zde svou 

liminoidní zkušenost. Zatímco v dokumentech SÚC je jejich inklinace ke kultovnímu 

prost edí nazývána jako hledání platformy pro reakční činnost, Turner by tyto tendence nazval 

jako vytvá ení antistruktury p i úniku ze sociální struktury, atakované mocí nového režimu. 

Zvýšený zájem o pouti se projevil i u b žných v ících, lze ho chápat jako hledání 

homogenního a bratrského společenství communitas v antiklerikáln  a ateisticky lad né 

společnosti. Svatyn  jako posvátná centra se pro n  v postupn  desakralizovaném stát  stávají 

periferií, prostorem za hranicí obecn  p ijímaného, tedy prostorem pro duchovní iniciaci… 

Materialismem ovlivn ný p ístup k poutím jako k náboženským p ežitk m u poutnictví op t 

posiluje princip dobrovolnosti, a zvýrazňuje tedy jeho demokratický charakter. Na ízení o 

povinnosti oznamovat pout  CT ONV a o evidenci všech poutí a další týkající se zajišt ní 

spolehlivých kn ží p i práci s poutním shromážd ním tak byly p irozenou reakcí na 

potencionální nebezpečí poutí, které se mohou kontrole vymykat již ze své podstaty.“123  

KA na poutích vystupovala jako k esťanské hnutí a v nacionálních a panslavistických 

akcentech navazovala na starší tradici, p esto je z ejmé, že zp etrhalo nit p vodní symbolické 

struktury, už jen tím, že symboliku p izp sobilo zájm m státu namísto církve. Stát ve svém 

sakralizovaném pojetí vytvá í podle Gentile (2006) vlastní liturgické shromážd ní politického 

kultu, která mají za cíl reprezentovat celou společnost. P es revoluční podstatu totalitních 

hnutí se nemusí nutn  vyvarovat výp jčkám z tradičního náboženství, tak jako se podle 

Turnera (1978) communitas m že manifestovat na jednom míst  dále i p es prom nu p vodní 

symboliky.  Hobsbawm (1983) sleduje, že stát vynalézá nové tradic zejména v zlomové a 

p evratné dob , kdy pot ebuje zajistit loajalitu svých občan . P vodní tradice zaobalená do 

nových význam  se tak stává nástrojem státu k vyjád ení sociální koheze, ší ení hodnot a 

legitimity autorit a institucí. Všímá si také toho, že pohled účastník  vynalezených tradic se 

od 2. sv.v. více zam uje na samotné shromážd ní. Pout  se svou tradicí pr vod  se tedy 

v této dob  pro reprezentaci nového státu a nové společnosti zcela nabízely.  

Represivní opat ení, které používal komunistický režim proti poutím, v mnohém 

p ipomínají praxi osvícenského racionalismu. „Osvícenský stát se stejn  jako komunistický 

                                                           
123

 Ta též, str.  



106 

 

režim díval na úctu ke kultovním p edm t m jako na výraz pov rčivosti lidu. Společné pro 

ob  období je zákaz zahraničních poutí, zrušení v tšího počtu svátk  z hospodá ských 

d vod , rušení bratrstev a klášter , tedy d ležitého zázemí pro pouti, a odkazy na hygienická 

rizika pr vod  p i jejich omezení jsou shodná pro ob  éry, stejn  jako jejich motiv, stojící na 

strachu z ší ení nebezpečných myšlenek mezi lidmi.“124 „U nových podn t  k založení 

poutního místa se projevuje jednak osvícenská racionalita a dále charakteristický rys 

totalitních režim , tedy vyžadování svého monopolu na pravdu. Zatímco podle Heelase 

(1996) v moderních dobách společnost v reakci na relativizaci základních pravd intuitivn  

p itahují empiricky nevysv tlitelných jevy, v režimech, které svou dogmatiku považují za 

nezpochybnitelnou, se pro tyto jevy nenachází prostor a jsou tedy automaticky 

kategorizovány jako blud či lež, jako v p ípad  číhošťského zázraku.“125  (Balík a Hanuš, 

2007: 15)  

Hlavním cílem t chto opat ení bylo snížit atraktivitu poutí, spolu s p ekážkami pro 

účast duchovních zejména výše postavených anebo i sv tských ve ejných činitel  se tato 

opat ení zam ovala i na vn jší formu poutí. Skutečnost, že tato taktika m la sv j efekt, 

poukazuje k d razu na formu a slavnostní ráz, p etrvávající z dob baroka. Snížení účasti po 

omezení prodejních stánk  a atrakcí vypovídá o výrazném pom ru návšt vník  se sekulárními 

motivy. Tato tendence je ale podle n kterých autor , kte í mluví o tzv. Religious Tourists 

typická pro poutnictví b hem 20. století obecn  (Nolan a Nolan, 1989; Norman, 2011). 

Ačkoliv se zde religiózní a sekulární motivy mohou prolínat, dokumenty SPVC návšt vníky 

se sekulárními motivy vymezují od masy nábožensky motivovaných poutník . Jejich účast 

tedy nep edstavuje nebezpečí manifestace a naopak koresponduje se zájmy církevní politiky 

sekularizovat charakter poutí.  Také tento motiv m že být spolu se socialistickou indoktrinací 

obsah  kázání a symbolických struktur p íčinou eliminace zájmu o pouti, je ale t eba si všímat 

i pokračující sekularizace náboženství. (Valentová, 2014: 74,75) 

Slavnostní charakter poutí a jejich d ležitou sociální dimenzi narušovaly také omezení 

anebo zákazy pr vod .  „ … v české a moravské poutní tradici hrály jist  pr vody d ležitou 

roli jako prostor pro prezentaci jednotlivých složek společnosti. Coleman a Eade (2004) navíc 

vidí v pohybu uskutečňovaném v pr vodu motiv symbolické repliky v rámci posvátné 

topografie, akt návratu k tradici a spočinutí uvnit  zm nami zmítané společnosti …uzavírání 

poutí mezi zdi kostela  … činí z eteln jší hranice mezi státní a církevní sférou ... To vypovídá 

o situování poutí do periferií, kdy jejich účastník p i cest  k posvátnému prostoru, ost e 
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kontrastnímu  v či ateizovanému a desakralizovanému sv tu, p ekračuje hranici společensky 

p ijímaného. Siln ji se zde tedy projevuje jejich liminoidní charakter.“126 Zákaz oficiální 

účasti státních zam stnanc  anebo samotných pr vod  p ispívá k tomu, že pr vody dále 

nejsou vyjád ením ve ejnosti. 

V dílčích obdobích zastoupených tvrdším p ístupem k církvi a k náboženství mohlo 

shromážd ní na náboženském podklad  p edstavovat prost edí kontrakultury, jak tomu bylo 

v prvních letech vlády komunistické strany a v po okupaci roku 1968, tedy v obdobích 

zlomových. V mezidobí a od počátku 70. let byl zájem o pouti spíše vlažný a spisy státní 

správy v tomto období nezaznamenávají žádné významn jší p íklady poutí jako prostoru 

manifestace protistátních zájm . V tší poutní návšt vnost se otev ela s Pražským jarem, které 

p ineslo v tší svobodu do celé společnosti. Poutní místa se zde tolik nenabízí jako zázemí 

antistruktury, dosažení svatyn  zde ale p esto mohlo p edstavovat liminoidní zkušenost 

jakožto p ekročení prahu ateistickou a materialistikou výchovou zasaženého sv ta.  

S utlumením této éry p edstavují shromážd ní na posvátné p d  op t nebezpečí, které má být 

eliminováno podle vzoru princip  z padesátých let. (Valentová, 2014: 83-85) 

Uvolňování církevních pout z konce 70. let podpo ilo sebev domí církve a 

aktivizovalo v ící, což bylo zároveň p íčinou i následkem protestního charakteru n kterých 

poutí. „Nezanedbatelnou roli zde jist  hrály také zahraniční události, zejména návšt va papeže 

v Polsku, a činnost podzemní církve, celou situaci je ale nutné vid t jako výsledek 

celospolečenských a celostátních zm n, které postupn  vedly k revoluci roku 1989.“127 

Podobn  jako v letech 50. zde na pozadí stojí nad je a víra ve zm nu stávající situace. 

Zatímco pout  k p íležitosti kanonizace Jana Nepomuka Neumana a dalším významným 

událostem roku 1977 pro církev p edstavovaly debakl jejích snah, poslední zmiňovanou pouť 

u p íležitosti blaho ečení Anežky české vyjad uje vít zství antistruktury nad státní strukturou,  

communitas nad diktovaným ádem a liminoidní podoby poutnictví nad jeho liminální 

formou.  

Tyto motivy spolu s formujícími se požadavky a zájmy společnosti podle Ch. Smithe 

(1996) nacházejí zázemí v náboženství jako alternativním zdroji objektivní reality, etických 

princip  a autorit a zároveň prototypu sdílené komunikace. Církev se k tomuto účelu navíc 

nabízela jako jedna z posledních domén společenského života, která má určitou autonomii, na 

základ  svého centra v zahraničí a také díky fungující struktu e tajné církve. To m že být 

vysv tlením oživeného zájmu o církevní ob ady u mladé a st ední generace. Pro ty mohly být 
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pouti zajímavé jako výraz kontinuity náboženství v kontrastu s moderním prost edím, 

p edevším se ale již vzd lávaly v rámci v deckého materialismu, tedy protináboženské nauce, 

církevní shromážd ní pro n  tedy mohly být atraktivním objektem vymezení se proti oficiální 

struktu e. A antisturkturní prost edí podle Turnera (1978) p irozen  inklinuje ke společenství 

communitas. Tato platforma je charakteristická homogenitou status  účastník  a zároveň 

určitou demokratičností. Nabízela tak zast ešení ideálu demokracie, který je podle Holého 

(2010) st žejní idejí vedoucí k revoluci roku 1989.  (Valentová, 2014: 81) 

 

4,4,Velehradské pouti v období komunistické totality 

 

V následující části se zam ím na jubilejní roky poutního místa Velehrad. 

Cyrilometod jská tradice se v tomto období dostává do st etu s komunistickou ideologií na 

základ  náboženského a církevního rozm ru apoštolské misie, ve svém panslavistickém a 

národním vyzn ní se ale nabízí pro vyjád ení státního diskurzu, jak se projevilo o Mírové 

manifestace Katolického duchovenstva na Velehrad  roku 1950 

Oblast Slovácka, kam pat í Velehrad, tradičn  pat í mezi více religiózní území.  

Pro období 2. poloviny 20. století tuto skutečnost hodnotí zpráva o religiozit  lidu z roku 

1955. Ta pracuje se čty mi kategoriemi oblastí podle návšt vnosti bohoslužeb, kdy oblast 

Slovácka, pat í do 2. religiózn  nejsiln jší kategorie hned po Slovensku a Zlínském kraji. 

Charakteristický je zde vyšší podíl zam stnanc  v zem d lství, což je podle této zprávy 

živnou p dou pro existenci náboženských p edsudk . Katolická církev zde tedy zapustila 

hluboké ko eny, i se zm nou politického režimu je zde stále silný vliv duchovních a účast lidu 

na náboženském život , zatímco rozvoj kulturn  osv tové práce ze strany státu zde naráží na 

značné nedostatky. Jezuitský ád musel velehradský klášter roku 1950 s akcí K klášter opustit 

a návrat mu byl umožn n až roku 1990. (NA, SÚC, ka 21, i.č. 30-32, 3. sch ze kolegia 

p edsedy, Informační zpráva o šet ení o náboženském život  lidu) 

Specifický charakter m la pouť roku 1950, kdy byl Velehrad vybrán jako prostor tzv. 

národní manifestace po ádané KA. V rámci toho propagoval co nejv tší účast na pouti jednak 

v tisku, zároveň se snažil p ilákat návšt vníky prodejními stánky a sekulárními atrakcemi. 

Pouť byla pečliv  p ipravována ze strany ONV, který zajišťoval i dopravu účastník  a jejich 

evidenci „T sn  p ed zahájením pouti nastaly komplikace, neboť místní jezuitští duchovní 

správci pouť nijak nep ipravovali a doporučovali ji sabotovat a kn ží z okolních farností 

odrazovali v ící od účasti. Spolu s tím od eklo účast i n kolik duchovních, s kterými se 

počítalo jako s čelními p edstaviteli KA. Jezuitští správci omezili slavnost na mše v kostelích, 
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vynechali tedy tradiční pobožnosti na nádvo ích a eucharistický pr vod. V noci p ed poutí 

byly v okolí Velehradu rozhazovány letáky vyzývající k provokačnímu chování p i mírové 

manifestaci – pískání a ostentativnímu odcházení. Vedle toho byly po p íjezdových cestách 

rozházeny železné háky s úmyslem propíchnout pneumatiky p ijížd jících aut. Zásluhou státní 

správy, která na poslední chvíli zajistila zvláštní vlaky a autobusy na poutní místo, byla účast 

p esto enormní, p ibližn  80-10000 lidí. Prostor pro nekonané církevní úkony p ed svatyní 

zaplnila tribuna vyzdobená obrazem prezidenta. Zde se konaly projevy pozvaných host , 

částečn  ministr . K žádnému rušivému momentu b hem manifestace nedošlo, paraleln  s ní 

poutníci v kostele zpívali poutní písn  a klanili se posvátným ostatk m. Celá pouť nakonec 

byla triumfem státu, kdy se mu poda ilo prezentovat se na církví vyklizeném poli.“128Rušivý 

element se projevoval pouze mimo areál, kdy n kolik kn ží v okolí po ádalo protiakce a 

p emlouvalo v ící, aby se slavností neúčastnili s odkazem na jejich necírkevní charakter. Ve 

výsledku tato pouť byla hodnocena jako vzhledem k vynaložené námaze neúsp šná a 

finančn  ztrátová. Reprezentuje tedy spíše neúsp ch snah KA zastoupit ve společnosti 

církevní strukturu a podobné pouti se na Velehrad  již neopakovaly. (Vaško, 2007: 358, 

Bulínová, 1994: 208-209; Ju ák, 2003: 28-29) 

V pr b hu 60. let byla ve srovnání s jinými desetiletími poutní tradice 

marginalizována, podobn  pak cyrilometod jská tématika nijak výrazn ji nevystupovala ve 

ve ejném diskurzu. Počet návšt vník  pohyboval okolo 10 000, tedy nijak nep evyšoval 

pr m rnou návšt vnost jiných poutních míst. Za p íčinu nižšího zájmu je uvád na zmenšená 

vn jší okázalost poutí, kdy jejich rozsah významn  nep evyšuje b žné ob ady. Výrazný p ed l 

v tomto vývoji p edstavoval rok 1963 k oslav  jubilea p íchodu Cyrila a Metod je na české 

území. Hlavní pouti se v tomto roce zúčastnilo p ibližn  60-70 000 v ících. Zpráva 

Ministerstva školství a kultury vysokou návšt vnost poutí k jubilejnímu roku vysv tluje 

značnou popularizací této události v československém i sv tovém tisku. Jako další vlivy pak 

poukazuje na p ijateln jší mírovou koncepci vatikánské politiky a v tší náboženskou 

otev enost lidí. (NA, MŠK, 47 II KC, Oslavy, pout  a bi mování, 1961-67; Zprávy o 

pr b hu poutí na r zných místech)  

Papež Jan XXIII. vydal na pozadí práv  probíhajícího II. Vatikánského koncilu 

pro p ipomenutí významu cyrilometod jského výročí k výzv  apoštolský list slovanským 

biskup m Magnifici eventus vyzývající k jednot  k esťanstva. Církevní odbor Ministerstva 

obsah tohoto textu označuje za závadný a doporučuje jej proto nerozesílat. Namísto toho se 
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m lo být na Celostátním mírovém výboru katolického duchovenstva upozorn no na projev, 

kterým v tomto roce p edseda rady ministr  SSSR Chruščev vyzdvihoval odkaz Cyrila a 

Metod je jako sjednotitel  slovanských národ . Další ideologická p íprava na milénium se 

odehrála prost ednictvím p ednášek pro lokální p edstavitele církevní správy. Zde m la být 

cyrilometod jská idea prezentována s akcentem na téma míru, kdy byl vyzdvižen motiv 

Velehradu jako místa počátku MHKD. Pro p ipomenutí jubilea na ve ejnosti se v církevním 

tisku m ly objevovat „vhodné články“, které by vycházely vst íc i p edstavám duchovenstva a 

v ících. K p íležitosti hlavní pouti 5.7. byl p ipraven ke čtení ve všech kostelech společný 

dopis biskup  a ordiná  schválený II. odd lením ÚV KSČ. Za účelem propagace dále vznikl 

sborník Soluňští brat i, který by ve svých p ekladech oslovil i zahraniční publikum. Plánem 

církve československá bylo si p ipomenout cyrilometod jské výročí v rámci n kolika 

bohoslužeb, z nichž n které byly slouženy ve staroslov nštin  anebo i za účasti p edstavitel  

pravoslavné církve.  (NA, MŠK, Ka 17, 47 II A3, Oslavy pout  a bi mování II část, 1961 – 

67; Oslavy p íchodu sv. Cyrila a Metod je, 1963) 

Dokumenty MŠK se dále dopodrobna zaobírají organizační p ípravou programu 

hlavní pouti včetn  zajišt ní zázemí. P edpokládala se menší pouť 5.7., hlavní pouť pak 

p ipadala na ned li 7.7. Ministr Plojhar m l zájem s hlavní poutí spojit mírové shromážd ní 

v odkazu na pouť roku 1950, tato žádost byla ale zamítnuta. Jako nejd ležit jší téma 

dokument  k p íprav  vystupuje personální zajišt ní z ad duchovenstva. Pro bohoslužby byli 

vybráni kazatelé z ad MHKD,mezi hlavními viká  Glogar a pro slavnostní kázání s mírovou 

tématikou kanovník Beneš. Zájem o návšt vu pouti projevil biskup Hlouch, který byl čerstv  

propušt ný z internace na svobodu i polský kardinál Wyszynksi, další významná církevní 

postava se zkušeností komunistické perzekuce. Zatímco Hlouchovi bylo dovoleno zúčastnit se 

v civilní roli, Wyszynského návšt va nep ipadala v úvahu. Ministr Plojhar doporučoval 

pozvat alespoň jednoho biskupa z ČSSR a delegaci maďarských, polských, bulharských, 

rakouských a východon meckých kn ží a pravoslavných duchovních. MŠK s pozváním 

zahraničních host  nakonec nesouhlasilo se zd vodn ním, že by mezinárodní charakter oslav 

mohl vést k nebezpečnému a politicky nep íznivému charakteru této tradice.  Účast 

zahraničního kléru z jejich vlastní iniciativy mohla být umožn na po individuálním zvážení. 

Očekávaná účast poutník  byla pon kud nižší než ve skutečnosti, mezi 40-50 000 poutníky. 

Na rozdíl od p edešlých významných poutí bylo rozhodnuto, že nebudou provád na žádná 

administrativní opat ení co se týče omezování dopravy a stánk . Toto jednání je vysv tlováno 

jako „nesprávné a politicky neúnosné“.  Organizace společných zájezd  ale nem la být 
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povolována a p ípadná procesí m la být p edem paralyzována. (NA, Ka 17, MŠK, 47 II A3, 

Oslavy pout  a bi mování II část, 1961 – 67; Oslavy p íchodu sv. Cyrila a Metod je, 1963) 

První pouti konané v pátek 5.7., tedy p ímo v den svátku, se zúčastnilo 4-5 000 

poutník . Pro kázání byl vybrán probošt Drábek. Tato volba se setkala se silnou kritikou, 

neboť se ve svém kázání zam il na motiv upevn ní víry namísto témat m odpovídajícím 

pot ebám společnosti a p edevším proto, že „se dopustil hrubého p irovnání v deckého 

sv tového názoru k nep irozenému myšlení. V kázání zbytečn  hovo il o stran  a vlád  a 

jejich sv tovém názoru"129 Na pouti byl p ítomen vyslanec Rakouské republiky a rada 

britského velvyslanectví z Prahy, kte í hovo ili s prelátem Cinkem a dotazovali se ho, zda se 

smí konat na Velehrad  pout , načež byli ubezpečeni, že proti konání poutí není žádných 

p ekážek. Pr b h hlavní pouti 7.7. byl hodnocen pozitivn . N kte í v ící p edevším ze 

Slovenska se scházeli mimo program již v sobotu odpoledne, aby v prostoru baziliky zpívali 

církevní písn . Místní fará  zde pro n  sloužil tichou mši. P evážná v tšina účastník  p ijela 

autobusy, z okolních farností p išlo n kolik pr vod  v tradičním pojetí. K t mto aktivitám ale 

nebyli i p esto, že zcela neodpovídaly p vodním plán m, žádné negativní reakce. Hlavní 

kázání olomouckého kapitulního viká e Glogara se op t zam ilo na téma míru jakožto 

hlavního cíle cyrilometod jské misie. V rámci toho zkritizoval roli církevní hierarchie (se 

zd razn ním toho, že n mecké), která podle jeho interpretace stála proti mírovému poslání 

apoštol  a postavila se za mučení Metod je. V souvislosti s výročím se na Velehrad  po ádalo 

9. července zasedání Celostátního mírov výbor katolického duchovenstva, kterého se 

zúčastnilo p ibližn  200 duchovních, včetn  t í slovenských biskup . (NA, MŠK, Ka 17, 47 II 

A3, Oslavy pout  a bi mování II část, 1961 – 67; Oslavy p íchodu sv. Cyrila a Metod je, 

1963; Informace o pr b hu pouti Cyrila a Metod je na Velehrad ) 

K výročí úmrtí svatého Cyrila roku 1969 se ve fondu MK nacházejí pouze část zpráv o 

p íprav  této pouti, chybí zde ale dokumenty k jejímu zhodnocení. V pozd jší zpráv  shrnující 

náboženský život z roku 1971, které se v nují i p edešlým let m ale toto výročí nijak výrazn  

nedominuje, je zde pouze zmín no, že se pouti zúčastnilo p ibližn  120 000 poutník . Toto 

vysoké číslo zde ale v kontextu zvyšující se návšt vnosti poutních míst po roce 1968 nijak 

výrazn  nevyčnívá. Na druhou stranu ale dokumenty MK, které se v nují p íprav  na 

nadcházející pouť, vyjad ují určité obavy z jejího pr b hu. V této dob  již zaniklo sdružení 

MHKD, které bylo výraznou oporou pro po ádání poutí v minulých letech, a nové rozkolné 

                                                           
129

 NA, MŠK,  Ka 17,  II A , Osla  poutě a iř o á í II část,  – , Osla  pří hodu s . C rila a Metoděje, 
1963, Situač í zprá a z olo ou ké arcidiecéze za období duben - srpen 1963 
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hnutí SKD PIT ješt  nevzniklo, organizace se p enesla na církevní správu s centrem 

v olomouckém arcibiskupství. Význam t chto oslav podtrhuje také Kronika obce Velehrad, 

která toto jubileum zmiňuje na rozdíl od všech ostatních let i poutí 60. a 70. let. Signifikantní 

je zde ale spíše ignorování ostatních poutí než zmín ní této.V reflexi pouti se zam uje 

zejména na vysoký počet poutník  (p ibližn  500 000 b hem celého) a jejich jednak 

celonárodní, zároveň i mezinárodní p vod.  

 (SÚC, Ka 141, MK-SPVC, KC, pout  a církevní akce 1968-81, Kronika Velehrad, sv. 2) 

Dokumenty si s počátkem jubilejního roku všímají nápadn  vysokého zájmu církve o 

oslavu svatého Cyrila. Vatikán k této p íležitosti vydal apoštolský list a ve výroční den 14. 2. 

po ádal slavností bohoslužby celebrované papežem Pavlem VI. za účasti všech českých a 

n kterých zahraničních biskup  a dalších delegát . Do íma byla vypravena pouť v ících a 

duchovních z Čech a ze Slovenska, kte í byli papežem p ijati ve zvláštní audienci. Také v 

Československu byl po ádán rozsáhlý program. Jubilejní rok byl velkolep  zahájen na 

Velehrad  za účasti 400 kn ží a n kolika tisíc v ících a v pr b hu celého roku církev 

po ádala dílčí pouti pro jednotlivé diecéze s desetitisícovou účastí a dalších akcí 

s cyrilometod jskou tématikou.  Tento rozsáhlý program podle SPVC vypovídá o tom, že 

církev považuje toto výročí za náhradu omezených oslav 1100 výročí p íchodu v rozv st  

roku 1963. (NA, MK-SPVC, Ka 143, KC, Oslavy Cyrilometod jské 1969) 

Z prozatímního shrnutí zájmu o výročí z konce kv tna SPVC p edpokládá, že se 

hlavní pouti 6. července zúčastní velké množství nejen v ících, ale i široké ve ejnosti. 

Odhadovaná účast je 100 000 poutník  z celé republiky. Zmiňuje se také, že cyrilometod jská 

tradice v našich zemích p esahuje církevní rámec, očekává se tedy, že pouť bude mít z ejm  

charakter národní slavnosti politického významu. Výrazný je i ohlas výročí ze zahraničí. Na 

základ  toho se MK doporučuje v novat akci zvýšenou pozornost a zajistit na ní účast 

zástupce jak české, tak slovenské vlády. Její členové byli k události olomouckou konzisto í 

pozváni. SPVC dále doporučuje podpo it výročí v propagační oblasti, pop ípad  i záštitou 

vlády nad slavnostmi. Navrhují zde pojmout Cyril v odkaz s akcentem na jeho kulturní 

p ínos, náboženské a politické rysy jeho života jsou v t chto plánech upozad ny. V programu 

hlavní pouti vyčnívají zejména jména českobud jovického biskupa Hloucha a brn nského 

biskupa Skoupého. (NA, MK SPVC, Ka 143, KC, Oslavy Cyrilometod jské 1969) 

Pouť u p íležitosti 1100 let úmrtí svatého Metod je p edstavuje zlomovou událost 

transformace poutní tradice zároveň církevn -státních vztah  v období komunismu 

v Československu. Význam tohoto výročí zd raznil Vatikán symbolickým darem Zlaté r že 

velehradské basilice.  Papež Jan Pavel II. sám opakovan  vyjád il p ání se slavnosti zúčastnit, 
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to ale bylo s odkazem na ohlasy jeho návšt vy v Čenstochové pro komunistickou stranu 

nep ijatelné i p es četné stížnosti a petice z ad v ících. Stejn  tak bylo zamítnuto pozvání 

katolických p edstavitel  jiných zemí, neboť cílem státu bylo tuto katolickou událost 

transformovat v národní slavnost ízenou v jeho režii. I p es eliminaci propagace pouti a 

kontrolu nad jejím programem, kdy m la být její náboženské dimenze zcela upozad na a 

nahrazena socialistickými idejemi, se tato událost stala jedním z nejvýznamn jších projev  

nespokojenosti s komunistickým režimem do revoluce roku 1989. (Balík a Hanuš, 2007, 

Hamšíková, 2014; Valentová, 2014: 77) 

K p íprav  oslav 1100. výročí úmrtí Metod je byla ustanovena speciální státní 

církevní komise. Jejím p edsedou byl Ministr kultury ČSR, mezi nejd ležit jšími členy byli 

Ministr kultury ČSR, p edseda KNV Jihomoravského kraje, kardinál Tomášek a apoštolský 

administrátor Vrána. V olomoucké arcidiecézi byla za účelem p íprav výročí ustanovena 

církevní komise v čele s biskupem Vránou, p edním p edstavitelem tzv. pozitivních 

duchovních. První dokumenty o p ípravách státní správy na výročí jsou datovány k lednu 

roku 1984 a vysv tlují nutnost zavedení určitých opat ení z d vodu obav o prohloubení 

aktivizace náboženského života, vlivu současné politiky Jana Pavla II. a využití výročí 

k antisocialistickým zám r m, a to nejen na poutích, ale i v rámci pastorační činnosti celého 

jubilejního roku. D ležitá součást zajišt ní tohoto výročí se odehrává na ideologické rovin , 

kdy je pro stranu nutné vyzdvihnout její vlastní interpretaci Metod jova kultu na úkor 

interpretace Vatikánu. Náboženský rozm r tohoto odkazu p edstavoval nebezpečí, význam 

sv tce tedy mohl být prezentován pouze vzhledem k slovanskému p vodu misie, jejím 

p ekážkám ze strany íma, zavedení liturgie ve slovanském jazyce a dlouhodobému nezájmu 

Vatikánu o tuto tradici. Jeho obnovený d raz na cyrilometod jskou tematiku je pak chápán 

jako útok na myšlenku slovanské vzájemnosti, jako výjimečn  agresivní akt je označeno 

ustanovení Cyrila a Metod je za spolupatrony Evropy z roku 1980.  Na základ  této 

interpretace byl Vatikán obviňován z nebezpečných a politických cíl , neboť se snaží 

propagovat dávnou kulturní jednotu k esťanských zemí a d jinnou úlohu katolické církve. 

Propagační činnost ze strany Vatikánu spolu s ve ejnou informovaností o pouti m la být 

minimalizována a to i v interních církevních listech. V souvislosti s tím byla zost ena i 

kontrola samizdatových aktivit podzemní církve. Strana zakázala jakoukoliv propagaci pouti a 

do poslední chvíle tajila i datum jejího konání (NA, MK SPVC, Ka 143, KC, 1985, P ípravy 

a organizační zajišt ní oslav na Velehrad  (Státní orgány) (Info o p ípravách 1100 výročí); 

Oslavy na Velehrad , informace, hodnocení (Informace o oslavách 1100 let Metod je) 
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K oslav  výročí jubilejního roku mají být podle dokument  MK využity i nekatolické 

církve, nap . p i p íležitosti výročí upálení Mistra Jana Husa, které má sloužit jako ukázka 

nep átelství s Vatikánem. Také Pravoslavná a Starokatolická církev se v novaly publikační 

činnosti s cyrilometod jskou tematikou, která se nesla v antikatolickém duchu. Významnou 

roli v tomto ideologickém boji mají také členové SKD Pit. Úkolem tohoto sdružení bylo 

zejména zajišťovat teologické seminá e a publikovat státem schválenou verzi významu 

výročí. Dále pak byla podporována jejich účast na obou poutích (vedle hlavní také na pouti 

10.4.1985, určené pro duchovní) a jejich výkon celebrace a obsahové zajišt ní promluv na 

diecézních poutích, konaných k jubilejnímu roku. Zvýšená pozornost m la být v nována 

cenzu e pastý ských list  a jiných katolických tiskovin a propagaci jubilejního roku laiky. 

Propagace církevní politiky státu se m la po celý jubilejní rok objevovat čast ji v masových 

sd lovacích prost edcích a to i v zahraničním rozhlasu. Pro učitele byly po ádány seminá e o 

slovanském a národním významu cyrilometod jské tradice a tato tematika m la být také 

zakomponována do učiva zejména st edních a vysokých škol. (NA, MK SPVC, Ka 143, KC, 

1985, P ípravy a organizační zajišt ní oslav na Velehrad  (Státní orgány); Oslavy na 

Velehrad , informace, hodnocení (Informace o oslavách 1100 let Metod je)  

N kolik zahraničních zpravodajství zve ejnilo b hem začátku dubna 1985 komentá e 

ke stížnosti kardinála Tomáška na p ístup, s jakým se československé ú ady stav jí 

k Jubilejnímu roku. V dopisu adresovaném redakci týdeníku Tribuna a p edstavitel m státu, 

včetn  prezidenta Husáka, si st žuje na propagandu, která má za cíl zkreslit význam výročí a 

na porušování československých zákon  a mezinárodních deklarací, které zaručují svobodu 

vyznání. Reaguje tím na vnitrostátní dokument, jenž se mu dostal do rukou, který instruuje 

ú ady, stranické orgány, v decké instituce a média jak politicky využít a omezit oslavy výročí 

úmrtí svatého Metod je. MK na svou obranu dokument označilo za podvrh. (NA, MK SPVC, 

Ka 143, KC, Ohlasy v zahraničí; Valentová, 2014: 78) 

První d ležitou událostí Jubilejního roku na Velehrad  byla pouť 10. 4. 1985 určená 

duchovním. Cílem státní správy bylo zajistit na této pouti co nejvyšší účast a podíl na 

celebraci tzv. pozitivních duchovních a dále program, jehož součástí má být krom  

duchovních činností také p enáška o správném výkladu historického kontextu p íchodu 

v rozv st . Kn žské pouti se m lo podle plán  zúčastnit necelých 660 kn ží 

z Československa a laikové nem li být zváni v bec. Nakonec se na pouti shromáždilo 

p ibližn  1 000 duchovních a 8 000 laik  (v tšina z nich ze Slovenska a z mladé generace). 

Zástup v ících provolával zdraví kardinálovi a opakoval heslo „My chceme papeže“ a 

„Nechceme Pacem in Terris“. Tím reagoval na skutečnost, že papežova účast na pouti nebyla 
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povolena i p es jeho opakované projevení zájmu. Krom  toho se za jeho návšt vu postavili 

českoslovenští v ící prost ednictvím petic a „nátlaková kampaň zahraničních sd lovacích 

prost edk “. Žádosti o povolení návšt vy nebylo vyhov no z d vodu nedostatečn  zajišt ných 

podmínek. Kardinál Tomášek na pouti p ečetl papežovo poselství, v n mž p edkládá svatého 

Metod je jako p íklad pro duchovní, které vyzývá, aby se po vzoru sv tce postavili odvážn  

k d jinám, hlásili evangelium i p es nep íznivou historickou situaci a p stovali své kulturní a 

duchovní vzd lání. Po bohoslužb  v kostele se p ítomní v ící shromáždili kolem kardinála a 

zpívali „ať žije náš otec kardinál, ať p ijede papež“ a „preč s komunistickými kňazmi“. 

Pr b h celé pouti natáčela televize NSR a „p esto, že došlo k n kterým výst elk m ze strany 

zejména v ících laik , nedá se hodnotit tato pouť jako zcela negativní.“ (NA, MK SPVC, Ka 

143, KC, 1985, P ípravy a organizační zajišt ní oslav na Velehrad  (Státní orgány; Ohlasy 

v zahraničí; Info o oslavách 1100 výročí) 

Tato událost m la silný ohlas v zahraničních médiích. Kritizována zde byla 

skutečnost, že se informaci o této pouti neobjevil v československých sd lovacích prost edích, 

a dále postup režimní propagandy, která se snaží význam cyrilometod jských oslav oslabit. 

Kritičt jší p ístup se pak objevil v rakouském listu Die Presse, který označuje pouť 

duchovních jako „p sobivé znamení odvahy“ československých v ících. Podle jeho 

interpretace se na Velehrad  „katolická církev v Československu d razn  projevila, ačkoliv 

byla po čty ech desetiletích teroru již často prohlašována za mrtvou. Dnes se však ukazuje 

siln jší než kdykoliv d íve – snad jako odpov ď na zastrašující kampaň režimu.“Mimo 

p eklady zahraničního tisku se v dokumentech MK neobjevují žádné zmínky o 

demonstračním potenciálu pouti. (NA, MK SPVC, Ka 143, KC, 1985 Ohlasy v zahraničí 

(Die Presse o Metod jov  výročí v ČSSR) 

SPVC a ÚV KSČ se soust edily p edevším p ípravu na hlavní pouti, která se konala 7. 

7. 1985. Krom  uvedené ideologické kampan , omezení propagace a zákazu návšt vy 

zahraničních p edstavitel  církve bylo d ležité obsahov  a personáln  zajistit projevy a 

kázání. Dále pak byl vydán zákaz povolovat autobusové zájezdy na Velehrad a pro snížení 

počtu návšt vník  byly po ádány v okolí poutního místa tzv. protiakce, tedy konkurenční 

atrakce a zábavy. P edpokládaný počet poutník  na hlavní pouti byl odhadován mezi  30-

40 000 a členové SKD Pit vyjád ili v návaznosti na dubnovou pouť své obavy z možného 

zneužití této události protiakcí. Pro p ípad akcelerace jejich nesouhlasu byly na poutním 

shromážd ní p ipraveny k zásahu orgány státní bezpečnosti. StB m la zvýšenou pohotovost a 

klášter byl obklopen n kolika soust ed nými kruhy policejních uzáv r. V den pouti se pak 

v okolí obce konaly r zné bály, výstavy, sportovní utkání, povinné sch ze a jiné aktivity, 
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které m ly za cíl odradit pozornost od církevního shromážd ní. Autobusové zájezdy na pouť 

byly zakázány a b žné autobusové linky byly odklon ny. (NA, MK-SPVC, Ka 143, KC, 

Informace o oslavách 1100 let Metod je; Politickoorganizační opat ení SPVC k 1100. výročí 

úmrtí Metod je; Cyrilometod jská tradice dle tezí OV KSČ; Valentová, 2014: 78.79; 

Hamšíková: 2014) 

 První návšt vníci se sešli na Velehrad  již den p ed hlavní poutí. Skupina mladých 

lidí v tšinou ve v ku do 25 let byla označena v dokumentech za v ící fanatiky, kte í p išli 

cílen  rušit pr b h ned lních oslav. Údajn  byli napojeni na 20- 30 duchovních ze Slovenska, 

kte í je ovlivňovali. Dožadovali se mimo ádných bohoslužeb a zpov dí, čemuž bylo 

vyhov no. P i zavírání kostela se místní duchovní setkal s urážkami a projevy politického 

rázu, načež byli poutníci z kostela vyhozeni. Druhý den začala hlavní poutní slavnost, 

rozd lena na dv  části. První m la za cíl svým programem vhodn  prezentovat vztah státu 

k metod jské tradici, druhou pak m la být samotná mše. Slavnostní shromážd ní začalo 

v 10:00 společným zp vem státní hymny. „Jako první vystoupil s projevem p edseda ONV s. 

Lapčík. Jeho projev byl n kterými p ítomnými p ijat pískáním a výk iky „Vatikán, Vatikán“, 

zejména p i t ch z pasáží projevu, p i kterých p edseda mluvil o 40. Výročí osvobození, o 

budování socialismu a politickém p esv dčení.“130 Jiná témata než úsp chy socialistického 

společnosti projev ani neobsahoval.  Hlasité projevy nesouhlasu také doprovázely jeho 

p ivítání v ících na Mírovém shromážd ní a jeho zám rné nepoužívání titulu „svatý“ p ed 

jménem Metod je. V n kterých místech pak projevy nesouhlasu p erostly v šum, který jeho 

eč p ehlušil. (NA, MK SPVC, Ka 143, KC, 1985, Oslava Cyrila a Metod je na Velehrad , 

delegace Vatikánu (Kardinál Casaroli); Oslavy na Velehrad , Informace o pr b hu, 

hodnocení (Info o oslavách 1100 výročí) 

Poté se atmosféra uklidnila s projevem biskupa Vrány, který p ivítal účastníky 

jménem katolické církve. Jeho vystoupení bylo provázeno značnou nervozitou, ale nesetkalo 

se s v tší kritikou. Následující projev Ministra kultury prezentoval státní pohled na historický 

význam výročí a výsledky budovatelského úsilí státu. Ačkoliv se i jeho eč setkala s mnohými 

projevy nespokojenosti, jejich intenzita nep erostla v neúm rnou míru. Na konci byla dokonce 

ocen na potleskem v tšiny zúčastn ných, celý jeho projev je tak hodnocen pozitivn . Velký 

úsp ch pak sklidil projev zástupce pravoslavné církve metropolity Filarety. Tato skutečnost 

byla ve zpráv  o pr b hu pouti hodnocena obzvlášt  pozitivn . Poté vystoupil kardinál 

Casaroli p ečíst poselství papeže. Jelikož toto poselství neobsahovalo žádné protistátní útoky, 

                                                           
130 NÚC, KA 143, MK SPLC, KC, Oslavy Sv. Cyrila a Metod je Velehrad, (Oslava Cyrila a Metod je na 
Velehrad , delegace Vatikánu (Kardinál Casaroli), str. 2 
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jeho vystoupení bylo p ijato pozitivn  na obou stranách – jak mezi v ícími, tak v hodnocení 

státních orgán . Po projevu Casaroli sloužil slavnostní mši a p edal bazilice od papeže Zlatou 

r ži (ačkoliv mu p es snahy kardinála Tomáška bylo zabrán no p edat tento symbol osobn  

do baziliky). Po mši se krom  skandování skupiny mládeže hesla „kardinál, kardinál“ a 

provolávání jména papeže neobjevily žádné rušivé momenty a shromážd ní se kolem páté 

hodiny rozpustilo. B hem celého pr b hu shromážd ní nebyl zavdán d vod k zásahu orgán  

státní bezpečnosti. (NA,  MK SPVC, Ka 143, KC, 1985, Info o oslavách 1100 let výročí; 

Oslava Cyrila a Metod je na Velehrad , delegace Vatikánu (Kardinál Casaroli); Valentová, 

2014: 78) 

Dokumenty Ministerstva kultury odhadují celkový počet účastník  na 60 – 70 000. 

Toto číslo p edstavovalo p ibližn  1% katolických v ících v ČSR. Po zhodnocení p ibližn  

t íleté p ípravy církve na tuto událost je účast označena jako „nikoliv ohromující“. V tší část 

poutník  pak pat ila do mladé generace a byla slovenské národnosti. Na základ  své účasti na 

bohoslužbách byla v tšina účastník  označena za aktivní v ící, tedy nikoliv jenom 

p ihlížející, jak bylo sledováno p edevším v minulých desetiletích. Skupinka 30-40 v ících, 

která byla epicentrem protestních projev , se pak skládala pouze z mladé generace. Ta spolu 

s dalšími mladými (p ibližn  5% poutník ), u kterých bylo sledováno provokační jednání, 

byla údajn  objednaná Vatikánem pop ípad  disidentskými skupinami a organizovaná pomocí 

tajné církve. Na druhou stranu pak bylo pozitivn  hodnoceno p sobení reprezentace 

hierarchie v čele s kardinálem Casarolim, který dokonce zaujal kritické stanovisko 

k protestním projev m poutník . (NA, MK SPVC, Ka 143, KC, 1985, Oslavy na Velehrad , 

informace, hodnocení (Informace o oslavách 1100 let Metod je) 

Ačkoliv se tedy z celkového hodnocení pouti nabízí, že pouť byla až na malé ostr vky 

delikvent  pod kontrolou státu a k žádnému jejímu výrazn jšímu narušení nedošlo, pro MK 

vyplývají z této skutečnosti určitá ponaučení a doporučení. Na prvním míst  je uvedena 

pot eba lépe analyzovat činnost tajné církve a zabránit jí, aby dále organizovala mládež. Dále 

pak do budoucna počítá i s p ísn jším p ístupem k církevním shromážd ním, kdy by církev 

m la nést záruky minimáln  slušného chování v ících. Určitý pocit ohrožení z velehradské 

pouti vyplývá dále z dalšího doporučení, které navrhuje se pro p íští pouti více v novat jejich 

p íprav  a najít dlouhodob jší prost edky jak více ovlivnit jejich společenské vyzn ní a 

organizační strukturu návšt vník . (NA, MK SPVC, Ka 143, KC, 1985, Info o oslavách 

1100 let výročí; Oslava Cyrila a Metod je na Velehrad , delegace Vatikánu (Kardinál 

Casaroli)  
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Mimo dokumenty státní správy se nabízí v sekundárních zdrojích zcela jiné záv ry. 

Odhad počtu poutník  odhaduje mezi 150 000 do 200 000, z nichž v tšina vykazovala účastí 

na ob adech svou zbožnost. Pro KSČ tato událost p edstavovala zp tnou vazbu o její autorit  

ve společnosti, kdy se masov  ukázala nespokojenost s jí p ipravovaným programem, o vlivu 

podzemní církve a občanské aktivizaci mládeže. „Od roku 1985 již značná část katolických 

k esťan  nebyla ochotna tolerovat komunistické „mírové“ a jiné fráze a nar stal počet t ch, 

kte í vystupovali otev en  proti režimu.“131 „Jako logický krok pak následovaly výslechy 

mladých podn covatel  projev  nespokojenosti, zatýkání jejich organizátor  a zevrubn jší 

p íprava poutí v následujících letech (na samostatné akci s názvem POUT  pracovala nov  

StB). Na v ící m la velehradská pouť podobný efekt jako polské shromážd ní v Čenstochové 

– obnovilo se jejich společné sebev domí, v domí vlastní síly a na povrch vyplynula otázka 

náboženských svobod.“132 (Hamšíková, 2014; Balík a Hanuš, 2007, Valentová, 2014: 79) 

 

Záv r 

Rok 1950 se na Velehrad  realizovala snaha KA propagovat své hnutí a vystupovat 

jako reprezentace církve. Spolu s tím se toto hnutí snažilo nahradit p vodní náboženský 

význam cyrilometod jského odkazu interpretací, která čerpala z národních, protin meckých a 

zejména protivatikánských motiv . Režim zde tedy čerpá z národního rozm ru velehradských 

poutí, který se p ed válkou etabloval zejména v součinnosti se státem, ten ale modifikuje ve 

v d razu na motivy definující ve vyhrocené podob  nep átele státu a tím navazuje na 

interpretaci národn  liberálních stran. Dále se snaží sekularizovat pouti pro zvýšení jejich 

atraktivity. Na základ  t chto prom n a p edevším pak skutečnosti, že organizace této pouti 

byla zcela v rukou státu a podle jeho scéná e nov  vytvo eného hnutí a velká část kn ží se od 

nich distancovala, je možné o této události mluvit jako o p íkladu vynalezené tradice. Ty 

podle Hobsbwama (1983) vznikají často práv  za účelem legitimizace nových forem vlády, 

jejich autorit a institucí. Velehradské pouti roku 1950 je pak ukázkou toho, že pokud 

vynalezené tradice nedokážou rezonovat ve společnosti, jsou jako instrumentální mocenský 

nástroj nefunkční.  K tomu určit  p isp lo i odmítnutí nové tradice duchovními.  

Jubileum roku 1963 ve svém významu z stalo daleko za výročím ke stejné události 

konané p ed sto lety. Z dokument  státní správy je z ejmé, že po organizační stránce spadalo 

                                                           
131 Balík Stanislav, Hanuš Ji í, Katolická církev v Československu 1945-1989, Centrum pro studium demokracie 
a kultury, 2007, str. 277 
132

 Vale to á A ežka, Základ í r s  a for  západokřesťa ského pout i t í a příkladu poutí  Če há h a a 
Mora ě  lete h - , akalářská prá e, U i erzita Karlo a  Praze, Fakulta humanitních studií, str.  

79 
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pln  pod její režii státu. Církev zde získává prostor pouze jako prost edek ší ení stranou 

schváleného pastý ského listu, veškerá liturgická činnost je sv ena do rukou MHKD. 

Ačkoliv bylo zakázáno ší ení papežského listu, výročí nebylo zcela cenzurováno, neboť bylo 

p ipomenuto vydanou publikací a v církevním tisku, oboje k propagaci státní interpretace 

kultu. Tato aktivita byla namí ena i pro zahraniční publikum, ukazuje se zde tedy nová taktika 

státní moci prezentovat se ve svém vztahu k náboženským svobodám pozitivn ji než dosud. K 

tomu poukazuje i na ízení nijak významn  pouti neomezovat a návrh pozvat alespoň jednoho 

biskupa ČSSR. Uvedené dokumenty odhalují určitou opatrnost státní správy, zejména co se 

týče kontroly nad správnou interpretací cyrilometod jského kultu, d ležité je zde tedy 

zejména zajišt ní kazatel , pop ípad  účast jiných duchovních. Celkov  ale i zprávy 

k zhodnocení pouti nevypovídají o tom, že by cyrilometod jské výročí p edstavovalo 

nebezpečí manifestace protistátních zájm  (vyjma neadekvátního kázání probošta Drábka). 

Pouze odmítnutí pozvání zahraničních duchovních poukazuje ke strachu z možného v tšího 

významu Velehradu. Tato situace tak ilustruje konsolidaci vztah  mezi státem a církví 

v tomto období a marginalizaci tematiky poutí v církevní politice.  

Jubilejní rok k oslav  výročí úmrtí sv. Cyrila roku 1969 zrcadlí výsledky úsp ch  

církve z období Pražského jara. Biskupové Hlouch a Skoupý byli oba od počátku 50. let 

internováni a jako p edstavitelé rezistence proti státní moci se mohli vrátit do své funkce až 

roku 1968, brzy poté byla jejich činnost op t omezena. Jejich ve ejné vystoupení u p íležitosti 

jubilea tak p edstavuje výrazný zlom nejen ve velehradské poutní tradici, ale i v náboženském 

a církevním život  b hem období komunistické diktatury. Výrazný p ed l také p edstavuje 

povolení účasti duchovních na pouti v ímu. Zahraniční pouti a to zejména do Vatikánu, tedy 

centra nep átelské ideologie, nebyly povolovány, velkým p edm tem vyjednávání bylo i 

povolení účasti biskup  na II. Vatikánském koncilu. P estože byly odmítnuty žádosti laik , 

kte í se cht li této pouti také zúčastnit, tato událost poukazuje na výrazný obrat církevní 

politiky, která se roku 1969 ješt  nestihla vrátit do starých kolejí. Na druhou stranu ale 

v dokumentech státní správy výrazn ji než u minulého výročí vystupuje obava z charakteru 

této pouti. Zmiňuje se zde jiný než náboženský, z ejm  tedy národní rozm r 

cyrilometod jského odkazu, a na základ  toho potenciál politického vyzn ní jeho 

p ipomenutí. Zdrojem nebezpečí je pak p edevším proto, že byla organizace oslav pln  

p evedena ze státu na církev a možnosti MK se omezily na prezentaci své interpretace 

cyrilometod jského odkazu v publikační činnosti a vládních p edstavitel  na slavnostech. 

Obavy z manifestačního charakteru pouti byly také určit  míry výsledkem rapidn  se 

zvyšující účasti na církevních poutích od roku 1968. Na základ  absence jakýchkoliv zmínek 
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o podvratném charakteru tohoto výročí z pozd jších zpráv ale p edpokládám, že se tyto obavy 

nijak výrazn ji nenaplnily.  

Jubilejní rok 1985 byl na rozdíl od dvou p edchozích organizován ve spolupráci státu i 

církve, kdy ve speciální komisi, která byla pro toto výročí vytvo ená, zasedali jak 

p edstavitelé státu, tak p edstavitelé církve. Již vznik této komise, zejména pak její obsazení 

z velmi vysokých post  obou institucí p edznamenává, že toto výročí bylo významným 

tématem na obou stranách. V rámci této kooperace se již v p ípravné fázi pln  projevil st et 

obou stran o pojetí oslav a interpretaci cyrilometod jského odkazu. V reakci na rostoucí vliv 

Vatikánu na církevní a religiózní situaci v ČSR se projevuje v dokumentech státní správy 

velmi ostrá dikce proti tomuto soupe i. Pozice církve je ale v této dob  dostatečn  silná na to, 

aby dokázala v konečném vyzn ní hrát na oslavách hlavní roli. Ačkoliv se jí nepoda ilo po 

událostech v Čenstochové prosadit účast papeže, ten byl ale ve své fyzické absenci nahrazen 

ve výk icích a provoláních v ících. Vedle n j se stal nejd ležit jší osobností oslav kardinál 

Casaroli, jehož účast musel stát akceptovat. Z tohoto pohledu pak, a zejména z dalších hesel a 

projev , které rušily státem p ipravenou část programu, je možné oslavu Metod jova výročí 

nazvat jako symbolické vít zství církevního a protistátního diskurzu.  

Demonstrativní pojetí tohoto jubilea je možné chápat jako st žejní prost edek 

artikulace výše popsaných religiózních a církevn  politických prom n 80. let. Ty stojí na 

pozadí stále siln jších hlas  po zm n  stávajícího režimu. Společnost pro vyjád ení svých 

požadavk  a zájm  podle Ch. Smithe (1996) nachází zázemí v náboženství jako alternativním 

zdroji objektivní reality, etických princip  a autorit a zároveň prototypu sdílené komunikace. 

Církev se k tomuto účelu navíc nabízela jako jedna z posledních domén společenského života, 

která má určitou autonomii. Tomu vd čí v té dob  dob e fungující struktu e tajné církve a 

zejména svému centru v zahraničí, které se na pouti výrazn  prezentovalo. Na základ  toho je 

možné vysv tlit znovu probuzený zájem o církevní ob ady u mladé a st ední generace. Pro ty 

mohla být cyrilometod jská tradice zajímavá jako výraz kontinuity náboženství v kontrastu 

s moderním prost edím, protože se vzd lávaly v rámci v deckého materialismu, tedy 

protináboženské nauce, církevní shromážd ní pro n  mohly p edstavovat atraktivní objekt pro 

vymezení se proti oficiální struktu e.  

Ve srovnání jubileí z roku 1963, 1969 a 1985 se projevuje postupná ztráta státní moci 

nad jejich pr b hem a interpretací cyrilometod jského kultu a nar stání církevního vlivu. 

Spolu s tím s postupem času krystalizuje ve společnosti opozice, která na Velehradských 

poutích nachází své zázemí, neboť antisturkturní prost edí podle Turnera (1978) p irozen  

inklinuje ke společenství communitas. Tato platforma je charakteristická homogenitou status  
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účastník  a zároveň určitou demokratičností. Nabízela se tak k zast ešení ideálu demokracie, 

který je podle Holého (2010) st žejní idejí vedoucí k revoluci roku 1989.  Tento autor si 

všímá také nacionálních motiv  na pozadí politických hnutí 80. let, kdy se národní identita 

stala nejp íhodn jší formou sebe identifikace opozice proti komunistickému, tedy cizímu, 

režimu. Protože Velehrad již v minulosti úsp šn  zast ešoval v symbióze národní hodnoty 

spolu s náboženskými, je z ejmé, proč se manifestace tohoto druhu uskutečnila práv  na 

tomto poutním míst . Zatímco velehradská pouť z roku 1950 sloužila mimo jiné k prezentaci 

národních idejí, ve zprávách o p íprav  pouti roku 1969, tedy bezprost edn  po okupaci, se 

vyno ují obavy z národního rozm ru cyrilometod jského odkazu. Roku 1985 MK nadále 

pojímá velehradské slavnosti jako národní pouti, tato interpretace se ale již st etává 

s alternativním pojetím národního uv dom ní, které již nepracuje s bipolaritou slovanstva a 

západu.  
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5, ZÁV R 

 

Za účelem shrnutí prom n, kterými procházely velehradské pouti od 2. poloviny 19. 

století do 90. let 20. století, chci použít koncept sociálního dramatu, s kterým pracuje p i 

studiu rituál  Turner (1975) a Zubrzycki (2014). Náboženské ob ady mají na jednu stranu 

kohesivní funkci, zároveň ale p edstavují prostor pro kulturní a politický konflikt. Vystupují 

zde témata st žejní pro orientaci společnosti, stává se tedy i polem soupe ících diskurs , 

v rámci kterých si r zné zájmové skupiny kladou nárok na uchopení ob adu v rámci svého 

symbolického systému. V p ípad  období, kterým se zabývám, se objevuje nejd íve st et 

národních zájm  se státním diskursem, pozd ji se t žišt  sporu p esouvá mezi oficiální 

ideologii a opoziční pojetí státu definovaného na občanských principech. Zároveň je ale nutné 

vid t poutnictví jako tradici katolickou, což ji dává od 19. století zvláštní význam, kdy se 

katolicismus jako opora státní moci stává opozicí nejd íve nacionalisticky orientovaného 

diskursu, pozd ji se pak s nástupem ateistického komunistického režimu dostává do opozice 

ke státnímu diskursu. Katolické pouti jsou tak na jedné stran  zdrojem kontinuity kolektivní 

identity na základ  identifikace s tradicí a institucemi starého ádu, na druhé stran  poutní 

shromážd ní nabízí prostor pro diskursy k tomuto ádu opoziční, tedy antiklerikální, 

antikatolické anebo protistátní.  

Velehradské pouti se tedy ocitají ve st etu t í zájmových skupin, státu, církve a 

sociálních hnutí, které reprezentují prost ednictvím r zných historických narativ  odlišné 

hodnotové rámce, kulturní scéná e a politické zájmy a na základ  toho prom ňují p vodní 

symbolické struktury. V rámci toho nesou potenciál vst ebávat r zné politické významy, 

neboť politické jednání se odehrává i v symbolické rovin  a jako takové se realizuje 

v symbolických centrech, kterým je Velehrad jako místo kolektivní pam ti. S tímto pojetím 

souvisí Turnerovo koncept (1978) liminálního/liminoidního charakteru poutnictví. Podle toho 

pouti na individuální rovin  nabízejí únik ze sociální struktury, v širší rovin  pak prostor pro 

shromážd ní opozice proti oficiální struktu e, která zde ve form  communitas manifestuje své 

zájmy. P edpokladem antistrukturního charakteru poutí je jejich periferní postavení, lokace 

Velehradu má tedy dobré výchozí podmínky pro manifestační potenciál. Tato funkce se m že 

v rukou církve anebo státu prom nit v manifestaci oficiálního diskurzu, kdy se communitas 

projevuje ve své normativní funkci. Náboženský rámec velehradských poutí p edznamenává 

prezentaci primárn  diskursu církve a jiných nábožensky orientovaných skupin, z stává zcela 

otev ený, a jak si všímá Ch. Smith (1996) i zcela p íhodný, pro jiné zájmové skupiny a 
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sociální hnutí, a to zejména v období Habsburské monarchie a komunistické totality, kdy byly 

možnosti manifestace zájmových skupin omezovány. 

O velehradské svatyni jako symbolické centru celonárodního rozm ru je možné mluvit 

od 2. poloviny 19. století, kdy p ekračuje sv j lokální rozm r. To je výsledkem činnosti 

skupiny vlasteneckých kn ží, kte í nepat í ani do liberálního národního tábora, ani 

nereprezentují církevní diskurs, ale spíše syntézu t chto dvou proud  na podklad  zemského 

patriotismu. V tomto pojetí získala p evahu strana církve, která p ijala oslavy za své. První 

významné jubileum roku 1863 je tak reprezentací církve a vyjad uje zemskou identitu 

definovanou v katolickém rámci. Primárn  církevní vliv nad oslavami je z ejmý i u 

následujících poutí. Na základ  toho je zde možné mluvit normativní funkci communitas. 

Nap . J. Smith (1987) anebo Dahlberg (1991) v této souvislosti zd razňují ideologický rozm r 

poutí, kdy mohou sloužit k potvrzení sociální hierarchie a stávajícího ádu a být tedy 

nástrojem posílení konfesní identity a ší ení dogmatu. Tak je tomu zejména v podob  vysoce 

strukturované pouti se systémem ob ad  a pr vod , která byla pro mnou sledované období 

typická. 

 Pro církev se pouti nabízejí jako prost edek její lokalizace (Brown, 1987; Spalová, 

2012), kdy v nejistém postavení uvnit  etaticky liberálního sm ování rakouské politiky a na 

pozadí sekularizačních a antiklerikálních tendencí posiluje svou pozici a vyznačuje centra 

svého p sobení. Stejn  tak reaguje i na nové podmínky za První republiky a v období 

komunistické totality. Tento motiv je dále vyzdvihnut v  atributech, které jsou poutím 

p ipisovány, tzn. nap íklad vydávání apoštolských list  a vyhlašování Milostivých lét 

s možností získání odpustk  tém  u všech jubileí, významné jsou pak zejména papežské 

encykliky či návšt vy reprezentant  Vatikánu. Jako explicitní vyjád ení vyznačování pozic 

církve vyznívá jubileum roku 1885, kterému p edchází encyklika Grande Munus, a rok 1985 

s vydáním papežské encykliky Slavorum Apostoli, navíc podpo ený návšt vou kardinála 

Casaroliho. Obsahy t chto encyklik spolu s významy a tématy, které se objevovaly na 

velehradských poutích, sloužily k potvrzení katolické identity ve slovanském sv t . Velehrad 

tak p edstavoval styčný bod lokalizace katolické církve v okruhu celého Slovanstva, včetn  

p esahu do pravoslavných kruh .  

Primát církve nad symbolickou strukturou z stává u velehradských poutí stále 

p ítomný, prom ňuje se ale prostor, který je zde dán jiným diskurs m. Tyto zm ny jsou 

výsledkem historických kontext  a odrážejí nap tí mezi oficiální strukturou a společností. 

P íkladem je nejd íve jubileum roku 1869, které se odehrává v období nových církevních 

zákon , které degradovaly práva církve, a na pozadí rozho čení a zklamání z vývoje národn  
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orientované politiky. Na t chto poutích p íliš nevystupuje vyšší církevní hierarchie, slavnosti 

se tak ocitají zejména v rukou nižšího kléru. Tyto oslavy tedy nemanifestují církevní diskurs, 

který je nadále oficiáln  v souladu se státním. Namísto toho jsou p edevším manifestací 

nižšího kléru, v širším pohledu pak religiózní složky společnosti v syntéze s vlastenecky 

orientovaným diskursem. Tato pouť je tak manifestací antistuktury, ve které se prolíná 

náboženský a vlastenecký rozm r ve jménu opozice proti státnímu diskursu.  

Zajímavou ukázkou je pak Metod jovo výročí roku 1885. To ve své konečném 

vyzn ní velmi p ipomíná církevní pojetí oslav roku 1863, p edstavuje tedy také manifestaci 

oficiálního diskursu, poutní společenství communitas zde vystupuje ve své normativní funkci. 

Pokud se ale podíváme i na p ípravy k jubileu ze strany ruských panslavist , českých 

mladočech  a vlastenecky orientovaných spolk , je z ejmé, že i zde m žeme mluvit o 

konfliktním poli, které se stalo p edm tem soupe ení r zných zájmových skupin. 

Manifestační potenciál hlavní pouti byl ale zcela potlačen, což odhaluje silnou vazbu státu a 

církve v této dob , kdy se díky jejich vzájemné kooperaci poda ilo z oslav vyloučit opoziční 

skupiny a se zákazem pr vod z jiných než moravských zemí také potlačit jejich celonárodní 

rozm r. Podobn  je pak možné vid t p evahu oficiálního diskurzu až do vzniku ČSR, kdy 

pouti nadále p edstavují p edevším místo kontinuity a tradice a prost edek vyjád ení 

oddanosti starému ádu, tedy církvi a monarchii. 

Z tohoto pohledu p sobí pom rn  paradoxn  zm na symbolické struktury, kterou 

Velehrad prošel b hem období První republiky. Z ohlas  v tisku je a vyjád ení reprezentant  

státu je ale z ejmé, že národní rozm r cyrilometod jského kultu vystupoval již b hem 19. 

století. O minulých jubileích je zde mluveno s úctou k jejich roli pro posílení národního 

v domí. Velehrad tedy v novém pojetí op t p edstavuje symbolické centrum kontinuity, 

tentokrát ale jako tradice národní a tedy proti-monarchistická. V tomto pojetí prvorepublikové 

velehradské pouti slouží pro artikulaci prom ny vztahu československého státu s církví a 

obsahu národního v domí. Zatímco v prvních letech nové republiky vykrystalizovaly v české 

národní identit  reformní narativy vymezující se proti p vodní nadvlád  monarchie a církve, 

ke konci 20. let p evládlo na úkor antiklerikálního diskursu katolické pojetí národní identity. 

Jedním z jejích hlavních symbol  se stali Cyril a Metod j, tedy kult, který od počátku 

vystupoval jako konkurence kultu Husa a reformních narativ . Husitské kulty byly podle 

Smithova (1999) konceptu kompatibiln jší s nacionalismem, Cyril a Metod j zapadají do 

konceptu národních d jin lépe až v etablovaném národním státu, který pot ebuje p edevším 

legitimizovat svou státnost a kulturu na mezinárodním poli. Pot eba artikulace nové národní 

identity vytanula zejména v 30. let na pozadí stupňujícího se ohrožení ze strany N mecka. 
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Vyvrcholení t chto tendencí se realizuje na Velehrad  v rámci jubilejního roku 1935/6 . 

V t chto letech se zde konalo nejd íve slavnostní zakončení velkolepého katolického sjezdu, a 

následují rok jubilejní pouť, která p edstavovala společnou reprezentaci státu a církve. Tu 

vyjad ovala zejména návšt va prezidenta Beneše a vatikánského legátu a společné 

reprezentace státních a ve ejných p edstavitel  spolu s církevními k uct ní apoštol  

u p íležitosti hlavního svátku. 

Se zm nou režimu dochází k totálnímu obratu pozice církve ve stát  a rozbití 

vytvo ené kooperace. Za účelem usmí ení s v ícími se stát pokusil nahradit oficiální státní 

strukturu. Vytvo il tedy hnutí KA, které se ve ejnosti p edstavilo na pouti roku 1950 a 

prezentovalo zde národní a protivatikánskou interpretaci cyrilometod jského kultu. Tento 

pokus označuji jako vynalezenou tradici, neboť je iniciován a zcela ízen státem. Hobsbawm 

(1983) zd razňuje funkce vynalezených tradic pro legitimizaci ádu a hodnot a zajišt ní 

loajality občan , vystupují tedy zejména v obdobích sociálních a politických zm n a často 

v souvislosti s posilováním národní identity. Tyto tradice jsou charakteristické v orientaci 

diváka na shromážd ní samotné, zcela se zde tedy nabízí asociace s pout mi. Tento koncept je 

tak do určité míry aplikovatelný i na p edchozí pouti, neboť prom na Velehradu z lokální 

svatyn  k jejímu celonárodnímu a celoslovenskému rozm ru je p edevším výsledkem 

podpory oficiální církevní struktury. Její zájem m žeme vzhledem k pot eb  církve potvrdit 

svou pozici ve společnosti označit jako účelový. Podobn  je možné označit i zájem státu o 

realizaci se na velehradské pouti roku 1936 v kontextu stupňujících se mezinárodních tlak , 

kdy proklamoval katolickou koncepci národní identity. Ob  pojetí této tradice ale na rozdíl od 

pokusu roku 1950 dokázaly ve společnosti rezonovat a zako enit.  

Následující jubilejní roky, p edevším rok 1963 jsou výrazn  poznamenány kontrolou 

státní správy. K zajišt ní správného výkladu cyrilometod jského kultu zde vystupují státem 

zajišt ní kn ží, jinak ale nejsou pouti nijak výrazn  omezovány ani ovlivňovány, neboť se zde 

nep edpokládá žádný manifestační potenciál. Toto jubileum tedy odráží marginalizaci 

církevní politiky ze strany státu i ze strany společnosti zasažené ateistickou výchovou. 

Naopak jubileum roku 1969 v kontextu doznívajícího Pražského jara a rapidn  se zvyšující 

návšt vnosti poutních míst v minulém roce vystupuje v dokumentech státní správy jako určité 

nebezpečí mobilizace reakce. D vodem je také skutečnost, že organizace pouti byla po 

zrušení MHKD poprvé od 50. let op t v rukou církve. Toto výročí vyjad uje určitý posun 

(ačkoliv krátkodobý) ve vývoji církevn  politických vztah , neboť na pouti vystupovali ve 

své oficiální funkci režimu nepohodlní biskupové, a duchovním a episkopátu byla povolena 

pouť do íma k p íležitosti oslavy výročí.  



126 

 

Prom na pozice církve ve vztahu k režimu a zm ny na úrovni občanské společnosti se 

realizují na jubileu roku 1985, která zcela vyznívá jako manifestace antistruktury. Podobn  

jako roku 1869 se zde manifestační potenciál poutí projevuje na pozadí politických zm n, kdy 

se stupňující nespokojenost a požadavky společnosti. Zatímco u prvého jubilea se tak d je 

v reakci na omezování církevních práv a určitém vyst ízliv ním národn  politických ambicí, 

druhé uvedené výročí reaguje na posilující roli církve a probouzející se vyhlídky na zm nu.  

V obou t chto v p ípadech a situaci politicko národních manifestačních snah u jubilea 1885 je 

možné označit zájmové skupiny, které zde vystupují, jako sociální hnutí. Ty podle slov Ch. 

Smithe (1996) nacházejí v náboženských institucích zázemí pro svá vyjád ení, a to zejména 

v obdobích, kdy jsou další formy ve ejného vystoupení občanské společnosti omezovány, což 

je pro tato období p íznačné.  Náboženství zde nabízí jednak ideologickou oporu jako zdroj 

alternativního pojetí reality, hodnot a autorit, a také organizační zázemí. Tyto motivy 

vystupují zejména u jubilea roku 1985, které zaštiťuje svou autoritou Vatikán, a kdy se na 

organizaci podílí oficiální církevní struktura na pozadí s tajnou církví. Po boku státu se zde 

tedy realizuje zcela autonomní instituce s širokou, až mezinárodní, p sobností, která v t chto 

rysech nemá v československé společnosti obdoby. 

 V souvislosti s tím se nabízí použít Turnerovy (1978) pojmy liminoidity a 

antistrukturního prost edí. V období Habsburské monarchie nevystupuje církev v opozici proti 

státu, v antristkturní pozici se ale do určité míry ocitá vlastenecky orientované kn žstvo, které 

v inklinaci k národním zájm m odporuje oficiálnímu diskurzu církve a zároveň je ve svém 

katolickém statusu je ostrakizováno v liberáln  pojetí národní identity. V této pozici se ocitali 

jak první iniciáto i propagace cyrilometod jského kultu roku 1863, kte í si navíc vybrali jako 

objekt svého zájmu pro antistrukturní prost edí p íznačn  periferní místo, tak kn ží, kte í 

manifestovali své zájmy v kázáních roku 1869. Kontrakultura, která m la zájem se 

manifestovat na poutích roku 1885, a které se to poda ilo na stejném míst  o sto let pozd ji, se 

definuje ve svém vymezení proti státní moci. Zejména v posledním p ípad  se zde objevuje 

manifestace ideologické formy communitas, neboť antistukturní pozadí je z ejmé i z reakcí a 

motivací návšt vník . 

Tato platforma je charakteristická homogenitou status  účastník  a zároveň určitou 

demokratičností. Nabízela se k tak zast ešení ideálu demokracie, který je podle Holého (2010) 

st žejní idejí vedoucí k revoluci roku 1989.  Tento autor si všímá také nacionálních motiv  na 

pozadí politických hnutí 80. let, kdy se národní identita stala nejp íhodn jší formou sebe 

identifikace opozice proti komunistickému, tedy cizímu, režimu. Národní pojetí tedy po více 

než sto letech od „vynalezení“ této tradice vystupuje jako st žejní téma velehradské 
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symboliky, jak jsem ukázala již na p íkladu událostí roku 1935/1936. Prolínání národních 

význam  se symbolikou poutních míst sleduje na r zných p íkladech mnoho autor , kte í se 

v nují poutnictví v moderní dob . Nap . Margry (2008) zd razňuje význam poutí v moderní 

dob  jako obrat k tradici a ko en m, a všímá si zde jejich postupného otevírání mimo p vodní 

konfesi. Podle Colemana (2004) pro poutníka poutní místo p edstavuje spirituální domov, kde 

se v tradici setkává se svými p edky. Podle míry, do jaké má svatyn  národní p sobnost pak 

zast ešuje národní význam. Není tedy otázkou pouze, kdo prezentuje na pouti jaké obsahy, ale 

kdo stojí v adách poutník . Stoupající podíl Čech , Slovák  a Slezan  na velehradských 

poutích vypovídá o posunu jejich významu do národního rozm ru a jejich zvyšujícímu se 

potenciálu pro posílení národní identity. 

 Z jiného úhlu pohledu, který reprezentuje nap . Turner (1978), Zubrzycki (2014) 

anebo Hroch (2009), je d ležitá zejména symbolická funkce kultu. P vodní teologická 

symbolika m že být nahrazena jinou, která lépe odpovídá na pot ebu identifikovat kolektivní 

identity. Velehrad v tomto p ípad  vystupuje v historickém v domí jako místo reprezentující 

Velkou Moravu, tedy jakési epicentrum národních d jin, a místo kontinuity české kultury. 

Zatímco u prvního jubilea vystupuje zejména zemská symbolika tohoto kultu, s postupem 

času cyrilometod jský narativ upevňuje svou pozici v konceptu českých národních d jin. 

Objevují se zde dv  protich dné interpretační linie. První, kterou používali vlastenečtí kn ží a 

p edstavitelé První republiky, zd razňuje katolický rozm r jejich misie, opačná interpretaci 

národn  liberální a socialistická zd razňuje slovanský p vod apoštol  a jejich konflikt s církví 

a n meckou kulturou. Vedle toho církev propaguje zejména všeslovanské pojetí 

cyrilometod jského kultu, které k jubileu roku 1985 asociuje s myšlenkou demokracie a 

svobody, efektivn  tak kombinuje interpretaci svou a národní.  

Prohlubující se národní význam velehradských poutí naznačuje jejich postupný p esah 

do ve ejné sféry. Ta je u výročí v 19. století z oslav vytlačována, od 20. století ale poutní 

události čím dál více prostupuje spolková činnost, a od jubilea roku 1936 i státní a ve ejná 

reprezentace. B hem období komunismu státní a ve ejná reprezentace vystupuje p edevším za 

účelem prezentace svého pojetí oslav a spolková činnost je v této oblasti, tak jako ve všech 

jiných, omezována. P esto je i v tomto p ípad  možné mluvit o ve ejném charakteru oslav. 

Motiv ve ejnosti je podle Hrocha (2009) d ležitou komponentou moderní politické kultury a 

na základ  toho je typický pro národn  pojaté slavnosti. V tomto pojetí pak reprezentace 

ve ejného prvku vyjad uje demokratické a občanské hodnoty, které jsou asociovány ve všech 

popisovaných obdobích s ideou národní.  
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Ve výsledku je možné vysv tlit národní rozm r velehradských poutí jako d sledek 

orientace nacionalismu na náboženské symbolické struktury a na základ  toho konstatovat, že 

religiozita nadále p ežívala pod antiklerikálním nátlakem liberálního myšlení i ateistické 

ideologie. Podle Smith (2000), Zubrzycki (2004) a Greenfeld (2006) z stává náboženský 

rozm r v symbolech, které jsou interpretovány jako národní, stále p ítomný. Reinterpretaci 

p vodn  náboženských symbol  v rukou ve ejného a státního diskursu vysv tlují jako projev 

politizace sakrálních forem. To se projevilo již u jubilea roku 1869, které m lo siln  politické 

pozadí. Postupné pror stání ve ejného sféry do událostí velehradských poutí vrcholí roku 

1935/6 se svou ve ejnou a politickou reprezentací. P ijetí cyrilometod jského kultu ve státní 

sfé e tedy znamenalo jeho op tovné zposvátn ní tentokrát pod záštitou ideje národa. Roku 

1950 stát politizoval tento kult v ateistických a materialistických a antiklerikálních pojmech, 

tento pokus je možné hodnotit také jako snahu o zposvátn ní Velehradu v rámci socialistické 

ideologie. Poutníci roku 1985 se vrací k národem posv cenému významu kultu z konce 

prvorepublikového období, který zde reprezentuje principy občanské společnosti, zároveň mu 

p idává v artikulaci svých zájm  politický rozm r. V období komunismu tak ješt  výrazn ji 

než d íve vystupuje na p íkladu Velehradu motiv politizace posvátných forem.  
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SEZNAM PRAMEN  

 

 

 

- Pam tní kniha farnosti velehradské (Farnost Velehrad) 

 

Státní okresní archiv Uherské Hradišt  (SOA UH) 

Fond Farnost ímskokatolická Velehrad (F K Velehrad) 

- ka. 41, i.č. 414, Slavnosti velehradské) 

- ka. 41, i.č.420, 1915, Prosebné pouti válečné 

- ka. 41, i.č.415, Cyrilometod jské oslavy, 1936,1939, 1946, 1947, rok 1936 

- ka. 41, 1934-1950, Pouť na Velehrad  

 - Kronika Velehrad, svazek 2 (bez za azení) 

 

Moravský zemský archiv v Brn  (MZA) 

Fond E 32, Jezuité Velehrad 

- ka. 1, BC15, i.č. 3, Litterae Annuae, Manno 1890-1925 

- ka. 7, i.č. 54, DBI1, spisy, zpráva o činnosti úst edního Apoštolátu sv. Cyrila a Metod je v        

létech 1936-1948  

- ka. 8, i.č. 104, DD III 8, spisy 

- ka. 22, i.č. 227, Poutní kniha jubilejních oslav C.M. na Velehrad  l.p. 1936    

 
Národní Archiv (NA) 

Fond Státní ú ad pro v ci církevní (SÚC) 

- ka 13 – i.č. 6 - Církevní slavnosti mimo kostel v roce 1953 

                        - Návrh na úpravu státních svátk  státem neuznaných a na opat ení 

k církevním slavnostem mimo kostel 

                        - Zápis z porady kolegia 

             - i.č. 14-15, Porada kolegia u s. p edsedy 

- ka 15, i.č.7, Sch ze kolegia s. p edsedy 

- ka 18, i.č. 1-4, Sch ze kolegia ministra 

           - i.č. 14, Sch ze kolegia      

 - ka 21, i.č. 30., Sch ze kolegia ministra  
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            - i.č. 30-32, 3. sch ze kolegia p edsedy 

                              - Informační zpráva o šet ení o náboženském život  lidu 

 

Fond Ministerstvo školství a kultury (MŠK) 

- ka 15, i.č. 47 II A1, Situační zprávy z kraj  

- 47 II KC, Oslavy, pout  a bi mování, 1961-67 

                   - Zprávy o pr b hu poutí na r zných místech 

                    - Oslavy p íchodu sv. Cyrila a Metod je, 1963 

                   - Informace o pr b hu pouti Cyrila a Metod je na Velehrad  

               

Fond Ministerstvo kultury, Sekretariát pro v ci církevní (MK-SPVC) 

- ka 15, i.č. 47 II A1, Zpráva o aktuálních jevech a procesech v oblasti státní církevní politiky 

- ka 141, i.č. KC - Současný stav v konání poutí, bi mování a jiných církevních slavností;  

                               - Situační zpráva zmocn nce 

                               - Církevn  politické opat ení k zajišt ní poutní sezony 

                               - Zpráva o spln ní opat ení a o pr b hu Svatého roku;  

                               - Roční zprávy o pr b hu poutních sezon, 1977-1980; 

                                - Zpráva o pr b hu poutní sezony za rok 1980 a zhodnocení poutních 

slavností v sezon  1979 

                                - Informace o pr b hu poutní sezony v ČSR 

-143, i.č. KC, Oslavy Cyrilometod jské 1969  

                       - 1985, P ípravy a organizační zajišt ní oslav na Velehrad  (Státní orgány) 

                       - Oslavy na Velehrad , informace, hodnocení (Informace o oslavách 1100 let 

Metod je) 

                       - Ohlasy v zahraničí 

                       - Politickoorganizační opat ení SPVC k 1100. výročí úmrtí Metod je 

                       - Cyrilometod jská tradice dle tezí OV KSČ 

                        - 1985, Oslava Cyrila a Metod je na Velehrad , delegace Vatikánu (Kardinál 

Casaroli) 

                        - Info o oslavách 1100 let výročí 
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