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Ku pro-pěnou ditok hluchonlmýoh na ústavu Budilovuokóm.

Nákladem iphovatolovým.

„(Lidé), jichžto nebyl svět hoden, bloudíce

v pustinách,

v horách a jeskyních,

i v

doupatech země."

:: žid. 'n, 38.

Tisk Hynb Wolfa v Budějovicích.

Předmluva.

Navrátiv se ze své Římské cesty do vlasti české, ustano
vil jsem se na tom, napsati sobě skrovnou upomínku na tuto
pout, a sice zvláště o těch místach, která. mysl mou již od pr—
vého mladi poutala a to byly katakomby.
Nepřipadlo mi na mysl, když jsem v roce 1875 v letě
upomínky své sepisoval, je vydati na světlo, chtěje pouze je míti
pro sebe, abych mohl časem do nich nahlédnouti, a tak leh
ěejí v duchu svém do okolí svatého města zalétnouti, a se po
těšiti stálosti a svatosti vznešených předků našich, mučeniků.
Změnil jsem ale úmysl svůj, maje často příležitost sly—
šeti, kterak Jeho Excellence, naš nejdůstojnějši vrchní pastýř
sobě stěžovaval, že as pro pokročilý věk svůj sotva se dočeká
utěšenějších chvil pro milou sv. viru naši, a kterak želel ve
lice těch kněží, kteří nyní na světě břemeno dne i horka ne
sou, a oproti fanatické a novopohanské tak zvané osvětě těžké
boje podnikati- musejí. Tut se mi zdálo býti vhodno, abych
pravě dobou jubilea biskupské vlady Jeho Excellence skromnou
knížeěku tuto vydal, jako naději, že církev, roditelka tolika
mučeníků a mučenic, byt i nyní tyrana byla, za nedlouho, ač
je—liv tom vůle Boží, osvěžená vítězství své slaviti bude nad

tak zvanou osvětLupohanůmomlěkkých.
K skrovným vědomostem svým přičinil jsem studie na
základě osvědčených znalců katakomb Římských. Knihy, z kte
rých jsem vážil, jsou: „Die neuosten Studien uber dic remi—
schen Katakomben.“ Von Graf Desbassayns de Richemont Au
torísírte Uibersetzung. Mainz. 1872. „Roma- sotterranea.,“ von
Dr. Franz Xaver Kraus, který sám na základě spisů Spencera
Northcotte—ho, a W. R. Brownlow-a spisoval, pilný maje zřetel

k nesmrtelným dílům rytíře de Rossi. Dr. Franz Kraus. „Die
christliche Kunst“ Leipzig 1872. „Rom in seinen drei Gestal
ten“ -— vou Baume.

Nehledám vyddvaje knižoěku tuto (vždyt pak jest přiliš
skroma & ueputrna) nižúdné cti, ale toužím, aby ti, kdož ji
čistí budou, znhořeli pro viru svatou, a. pro civilisaoi křesťan
skou, & aby, jsouce dědici dvoutisicleté osvěty & lásky kře
sťanské sobě v modlitbách vzpomenuli na spisovatele této kni—
žeěky,aněja.kým dárkem na. ubohé hluchoněmé, kterým vroucí
Lásku našeho apoštolského vrchního pastýře k tomu dopomo
hla aby i oni se stali dědici osvěty, za kterou krváceli naši
mučenikové

V Budějovicích, na den sv. Antonína. Paduanskěho 1876.

Spisovatel.

I.
Příchod do Rims.

Katakomby a naděje society

klame.

V březnu 1875 obdržel Jeho Excellence pan biskup Jan
Valerian dopis hraběte Bedřicha Thuna s vyzváním, zdaliby se
nechtěl někdo : duchovních nebo z laiků díeoěse Budějovické
súěastniti na pouti, ktomu katolíci zRakous, zvlastě ale z Čech,
do Říma konati chtěli, aby i Čechově v jubilejním tomto roce
osvědčili věrnost katolické víře povinnou, a oddanost hlavě cír
kve velikému Piovi IX. Jeho Excellence, nejdůstojnějěí arci
pastýř litoval trpce, že pro vysoké stáří své nemůže míti účast
na. pouti této, a zatoužil, že as : diecese jeho sotva kdo se
odhodlá ku daleké cestě této. Uslysevěe slova ta (byli jsme
dva přítomni, nejdůstojnějěí pan biskup Králové-Hradecký DLJ o

sef Jan Hnis, tehdáž kanovník kapituly Budějovickéaje) ihned
jsme se ! pouti Římské odhodlali. Později se k nám připojil
vysoce důstojný pan děkan kapitola:-ní Jan Šavel.
Vyprosivse sobě na vrchním pastýři svém apoštolského
požehnání odjeli jsme dne 29. března.. Cestu jsme zvolili přes
Vídeň, Štýrský Hradec, Terst, Benátky, Padovu, Assissi, Foligno,
Antonu, Loreto, a dorazili jsme rano dne 6. dubna do Říma.
V Římě jsniese ubytovali \! hospicu al“ Anima, byvše přelaskavě
přijati od tamního rektora, p. t. domácího preláta Jeho Svatosti

MonsignoraKarla Jaeniga.
Čeho jsem na cestě až do Říma se dožil, těch znamenito
stí, které jsem spatřil, nebudu popisovati. Mysi mou nepoutal
ani Terst, ani moře, a. jeho velebná hladina zelená, kterou jsem
tam poprvé uzi'el, ani ne nádherný zámek ,.Miramare,“ který
jako zázrak tisíc a jedné noci do skály na břehu moí-ském jest
začnrován; ani ne pysně Benátky, a zbytky bývalé neskonale
niidhery. Vždyť jsme byli více poutníci, nežli cestovníci. Dojem
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BímhlavaMnoha.

veliký, který, jak Bůh dá, nikdy neodstoupí ode mne, spůsobila
v duši me Loremká chýže, ale i tu neměl stání duch můj, až
jsem stanul ve městě věčném.
Město věčně nese na sobě ráz města světového, vládkyně
křesťanského světa., a říše Boží na zemi, & rázu tohoto nesetl'e
nižadný čas. Každý krok o tom usvědčuje, že se nalezáme
v hlavním městě katolických národů, a basiliky jeho svědčí o
veliké síle křesťanského ducha, tak že se zdají volati k nám

(zvláště úhlavní chrámové: basilika sv.Petra, sv. Pavla., basilika
later-finská, Maria Magiore, a jiné): „Nebojte se katoličtí náro
dmré, křesúmskú civilisace, křesťanský mrav, neumite za své,
barbarismus novověk-ýnepřekoná jí ! Ještě hje ten, který pravil:

„Ty jsi Petr, :. j. skála, a na té skále udělám církev svou, a
brány pekelné nepřemohouji.“ Ač již myšlenka tato mimoděk
pouta mysl poutníkovu, & útěchu vlévá do duše jeho; předce
jsem ještě víc bažil uzřlti podzemní Řím „Katakombyf“
Katakomby jsme navštívili dne 9. dubna. Vůdcem nám
byl učený rektor de Campo santo, Dr. A. de Wasl, cameriere
secreto di sua Santita. Sem nás provázel i náš diecesán doktor
J. Dobrý, kterému jsme velkým díkem zavázáni za ochotu, kte
rou mim prokázal, jsa našim průvodcem v návštěvě znamenitostí
Římských. Na cestě ku katakombám nalétal duch můj do dob,
ve kterých jsem toužíval, spatřiti Řím, zvláště ale ten odešlý,
umučeuý Řím, jehožto krev obnovila svět.
'l'oužil jsem navštíviti tyto podzemní skrýše,- kam se za
časů Římských tyrannů církev křesťanská uchýlila, aby jednak
se vyhnula vražeahiické nesnášelivosti pohanstva &jednak u hro
bek svých sv. mučenníků a mučenic nabyla síly ku vítězství nad
mukalni sobě strojený'mi. 'l'oužil jsem útulky tyto viděti, neboť
se zdá, jakoby tyrannie pohanstva se navracovala; vždyt pak
stěna pět biskupů a 1500 kněží vžaláí'iza tou jedině příčinomže
nemohou a nesmějí k vůli Bismarkismu obětovati bytost katolické
církvi—. hnnasledovaní církve katolické nabylo, Pruskem jsouc
pokládáno, rozměrů velikých. Nejenom Evropa, ale iAmerika
buď Ze již v proudu proticírkevněm se nalezá anebo připravuje
celou spoustu zakonii, aby zardousiln nenáviděnou katolickou cír
kev. Naroclově jsou ovšem až dosud křesťanští, ale tito národo
vé nalezají se, žel budiz Bohu, v rukou malého hloučku lidí,
kteří je poznenábla okrádají a olupujou o křesťanské ústavy, o

mnm

. křesla-ství.
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křesťanské štátní řízení., o křesťamké zákony, o křesťanské ško—

ly, o křalamké vyučování, a vychování, o křesťanský mrav, aby
tak vůči znemravnélému světu měli práci snadnou, až budou do
hrobu klásti šírou katolickou církev, aby tak vítězství dobyli
nad mistrem Nazaretským Kristem Pánem, a nad hrobem jeho

zvolati mohli: „Non vicisti Num-m“

„Navahů

nad námi

rabbi : Nazareta,“ ale my zvítězili nad tebou!“ Agitace tohoto
hloučku jest hrozná. Hloušek tento rozšířil heslo: „Svoboda,
rovnost a bratrství: a však nevtesnal do slov web pojmu toho,
který vložila do nich od starodávna katolická církev, a učený
svet křesťanských filosofů a theologů. Svoboda znamená u nich
úplnou bezuzdnost člověckou, aut prý není Boha, který by dal
zákon, ani duše nesmrtelné, která by k vůli blaženosti dle toho
zákona se říditi mela. Rovnost., jakou hlásají, jest zřícenina všech
stavů, a zničení všech svéprávných společností a řádů, jest su
verenní právo každého na všecko v zemi a státu, jest tedy du
sledné rovné právo všech na jmění veškeré, rovné právo na jiné
výhody, ano i na ženy. Jest tudíž rovnost a bratrství hlásané
od lidí těchto zrušením veškerého práva, zrušením rodiny a pod
vráeením společností lidské.
Agitace tyto jsou v rukou společnosti tak zvaných zedná—
řů, která jest roztroušena po celém světe. Zprvu sobě žádali
pouze, aby v křesťanském státě byla svoboda křesťanských vy
znání, na to volnost všech vyznání, a konečné, aby žádný pro
své náhledy, pokud v mezích zákonů se pohybují, nebyl stíhán.
A2 posud měl ikatolík míti účast na svoboděté u vyznání
svém. A však jak mile společnost. zedůářská nabyla moci a na
lezla připravené kruhy sobě pruzné, odhodila škrabošku svou.
Vynalezeua jimi jest., a jejími náhončtmi, idea o štátu absoluv
ném, jehozto zákonu prý každý občan i ve věcech víry podro
ben jest, a který má neobmezeuou moc a nezávislou na jmění,
a na osobu občanů. Tím dali v podruší a v otroctví veškeru
svobodu občanskou, a zvláště svobodu korporac, a svobodu
náboženskou, & aby utlumili všechen odpor naproti hroz
uému bezpráví tomuto, vynalezli tymnnii o štátních školách, a
o nuceném vyučováni bezbozeckém, a chystají se vydmti víru
hochům i dívkám již od détimtví zítzováním tak zvaných Froe
belových dětských zahrádek. A poněvadž snahy tyto se jeví té
meř ve všech šbttuh křesťamkých, podle hesla zedňáře Bluntsch—
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Zedřu'l'l proti osvětě křesťanské.

Iiho: „že chtěli oloupiti svět 0 křesťanství násilně, revolucí po
uliěnou, jelikož ale to nevedlo v roce 1848 k cíli, že sobě volili
mládež Vyzouti z křesťanství ěkolou": jest nebeZpečí pro kře
sťanskou civilisari za našich dnů, jakého nebylo od časů tyran
nh Římské říše, a od časů Arinuů. NebeZpečí jest tím větěí, po
něvadž velmi mnozí, nč jinnk víry vBoha se neodřekli, ba mnozí
z nich ani ne křesťamsko-kntolického náboženství, ale k vůli módě,
k vůli tomu, aby oni také osvětou (vlastně pozlátkem osvěty)
slynuli, k vůli svobodomyslnosti, anebo snad z hříšné nevědo—
mosti n hlouposti lupičům křesťanské poctivosti, křesťanské ci
vilisace a osvěty službu pochopů a holomků konají, a tím při
pravují i rodinám svým jistou záhuhu.
V těchto myšlenkách ponořen jsa opakoval jsem mimoděk
slova, která vyslovovali nejednou navštěvovatelé katakomb za
dnů minulých, volajíce k Bohu: „Hospodine, dlouho-li, dlouho-ti?“
V katakombách dleln osvěta a civilisace křesťanská, aby na hro
bech svých muěenníků znova se tužila a přemohla násilnou, ne
cudnou a despotickou osvětu pohanskou, a aby překonavsi ji
vzdělanost svou daleko za hranice Římské říše zanesla, a neto
liko Řeky & Latinky mravům ušlechtilým získala, ale ibarbary
sobě podmanila, tak že pravdu drží slova, která vyřkl sv. Pro
sper ve své básni „de ingratisť', že Řím, jsa stolcem Petrovým
stal se hlavou světa šírého pro poctivost nejvyššímu pastýři po
vinnou, n že podřídil sobě věrou, čeho zbraní nepodmanil:
„Series Rovno Petri, quae pastomlis honoris

Facťa vaput mundo, qm'dqm'dnon posádet mnie
Religione tanci.“
Osvětou kicsťanskou přivedeni jsou národové europstí ku
takové výši vzdělanosti, a což více jest, ku mravnosti, že jsou
vynikli neskonale nade všemi národy. Jakého dobrodiní se tou
měrou dostalo národům těmto, ani sobě dobře a dokonale před
stavit neumíme; neboť jsme na své oči neuzřeli téSpousty mrav
ní a i hmot-né bídy, pod kterou sténnjí pohanstí národové až po
tento den, a stennli, pokud neměli účast na křesťanské víře a
na křesťanské osvětě. A vsak že ta nejhlubší příčina osvěty,
vzdělanosti :: blahobytu, “ tím i převahy evropských národů jest
„křesťanské náboženství“, toho bohdn uižádny' zapříti nedovede.
Eduard von Hartmann, hajitel s oslavovatel otrockého Bismar
kismu, chtěl by nrci rad veškeré křesťanství jednou ranou ubíti

Církev . blahobyt.
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banální & světoběžnou frází, „že kředanství jest nepřítelkyní ve
škeré osvěty, že jest i nepřítelkyní blahobytu pozemského, aut
prý veškerou snahu věřících na onen svět odkazuje, tak že tento
vezdejší zúplna se ztrácí z jejího zřetele. „Hat die Religion (dí)
im Allgemeinen eine Abneígung und Scheu vor der Wismmhaft,

sobeňndet sichspecieadasCh—istentlum imfeíndlichsten Ge
gensauc gegen alle Ctdtur, welche maf Amanu—img der Hilfe—
quellcn des Erdenlebem und aut Heimieehmachung des Geistes,

indesm

gegebenenBedingungengeht

DenndasChri—

stenthum ist eine durch und durch transcendente Weltamehau
ang, welche mit allen ihren Interessen nur ím Jenseo'ts wohnt,
má 80 sehr von den _mwa'tígen Interessen absorbirt ist, dass
sie fůr das Diesaeits durchaus keine mehr ůbríg behalf) A
však aě učení katolické podstatně jinak o člověku učí, nežli
zoufalý pantheismus, čili ještě lépe beznadějný nihilismus páně
Hartmannův, ač nemůže klasti ělověckeho cíle v meze vezdejšího
života, nebot člověk není pouhou hmotou vedle vzoru Darvina,
Hackela a Buchnera, aniž božskou nicotou podle vzoru SchOp—
penhauera a jeho Opisovaěe Hartmanna; z toho ale nikoliv ne
jde, žeby tyto odvážně a smělé útržky naproti katolické církvi
byly na pravdě. Lež jest, že jest křesťanská víra nepřítelkyní
osvěty, právě na npakl Ona zachovala ze zřícenin těžkých po—
hrom starobylou osvětu, pronikla ji svěžím duchem svým, a noz
šířila ji po městech a po dědinácb; ač zase pravda jest, že ne—
mohla souhlasiti s osvětou, která člověka do řady zvířat klade,
anebo z něho částku boha samého činí, aby jej ihned svrhla do
propasti hovadne. Lež jest, že víra křesťanská, aě neklade cíle
člověka posledního do věcí světa tohoto, alebrž ku nebi pouka
zuje, nijakž očasně blaho jeho péči nemá.. Vždyť pak již šetře

ní zakonův Božích, které ona předkládá, jest podkladem azášti
tou blaha vezdejšího, a nad to církev křesťanská skutkem toho
dovedla, že o vezdejší blaho věřících, a vůbec chorých a nuz
ných pěči má. Za prvních časů ldesíanských nebylo mezi křesťany
Opuštěného chudého, nebot každý spatřoval \! chudakovi prosícího
Krista, Bohoělověka. A že sprava chudinská u křesťanů byla pře—

výborna, toho důkaz máme na Julianovi. ant žádal na pohanech,
aby v tom byli Msledovnici křesťanů. Ale to pravda je, že od
těch dob, co zavládl liberalismus ducha, ěili onen haeiesie od

_

.; aim

„m. Sdbauuastxuugdcl-Christenthums“,
Berlin,isn
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Nové pohnut"

. vlažnou! křesťanů.

dob véku XVI., jimž oloupsna jednak, a ochromena byla církev
katolická, vzal počátek hrozný pauperiamus, známý pode jmenem
proletariat. Ještě více se věci zhoršily liberalismem těla, a to
jest ten Hartnmnnovský, a materialistický Darvinův, neboť ten
olupuje človeka () věčnost, anť mu ubírá víru v Boha a v ne—
smrtelnost, ale zavírá mu i možnosť, dodčlati se blaženosti na

zemi, aut ho zásadou prospérháiství odírá, a tak přivádí k mí
stu pauperisnius horší, nežli byl za dnů pohanských, ale také
rozhořčenějsí, a připravuje tím cestu revoluci červené.
Bohužel k těmto koncům pracuje svrchu zmíněná na po
vrchu zemském rozšířená společnost a velika síla tak zvaných
časopisů liberalných (vlastné veškerému náboženství odporných);
veliká síla katolíků, kteří časopisy tyto odebímjí, aniž by se
směrem jejich byli na shodě, a veliká síla nerozhodných, neteč
ných a vlažných křesťanů, k naší hanbč to budiž řečeno, jí v
tom napomáhá, neboť kdyby tech nebylo a jejich vlažnosti, bylo
by zhola nemožno, aby skrovný hlouček navíře a nn'avech zban
krotilýeh lidí železným žezlem vládli nesmírné majoritč křesťan
ských národů a jim vtírali zákony, které čelí k záhubě křesťan
ského náboženství, křesťanského života, křesťanské civilisace!
Není pochyby! Nové pohanství, horší nad bývalé, hrozí
uchvátitj a zardousiti osvětu křesťanskou, a jako bylo za dnů
Ariových s Arianismem, roztahuje se nyní u prostřed města
věčného. Jemu jako Molochovi klesají v oběť řehole, klesají a
zavírají se katolické školy středně a vysoké, ano požírají se i
křesťanské ústavy dobročinné. -— Dlouho-li as trvati budou na
škodu návodů trudné poměry tyto? —- Tak jsem sobů lnyslil,
aut vůz nás stanul, a ohlášeno nám, že jsme na blízku kata
komby, která slove podle sv. Kallista „Callistif' Mimovohie
jsem zrak svůj obrátil k té strane, kde stály hrady a paláce
císařův, a velmožův pohanského Říma, odkudž krutč vládli světu
celému, majícc v rukou svých obě moci — občanskou i cír
kevní — sloučené, a úkazy vynášeli ku zahlazení křesťanského
jmena, a hle, čeho by se byli nikdy nenadáli, ne jméno kře
sťiutské, ale všemohoucí a despotický štát Římanů, říše pohan
ská vzala za své. Snad že dosti brzo se dočká násilnictvi ne
vert'íl osudu paláců Římských, aby bylo človčctvo osvobozeno
ode jha hnusného a otrockého, jaké na šíji jeho upravili a za
vesili novovécí otrokáři v kloboncíeh hedbavných, a jejich výbor

UehvatltelBina.
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sekta zedůšřů: nebot nemohu sobě nijakž představiti, že by se
národové křesťanští beze všeho oloupiti dali o nejdražší věno
po otcích zděděné, o křesťanskou víru, a o křesťanskou osvětu,
nemohu sobě nijakž představiti, žeby sobě dali volně své děti
kaziti, je o víru v Boha olupovati, žebysi dali volné učiniti ze
škol svých ústavy ku vzdělávání tvorů ne élověckých ale ho
vadných.
Snadno sobě pomysliti, že trudué poměry evropské dojlmají
člověka v centru civilisace křestanské více, nežli kdekoliv, a to
tím více, že metmpole křesťanů upí v rukou uchvatitelových,
tak že snadno pochopíme, proč synové Israelští trvajíce v zajetí,
k prosbě Chaldeů nechtěli zpívati radostné písně, nebot radostná
píseň a zřícenina Jemsalemu a Šalamounova chrámu nesouhla—
sily valně pospolu. „Dotazovali se nás ti. jenž zjlmané vedli
nás, na slova písní . . . Píseň zpívejte nám z písní sionských.
Kterak zpívati máme píseň Hospodinova v zemi cizí?“ (Z. 136.)
Ano opuštěna jest, a poškvrněna jest rukou uchvatitelovou dcera
Sionu, město svatých muěenníků zlehěeno, a neni mocnáře, kte—
rý—by své rozhodné „veto“ byl položil naproti příkořím otci
křesťanstva &':iněným1až na Garcia Mor-ena, jehož zavraždila

ůkladnou vraždou ruka zeďnařova.
Přese všechen zármutek, který každého upřímného kato—
líka uchvacuje, pohlížíli ku Quirinalu, sídlu to krále Italů, na
plňuje nadějí „Roma suttenaneaf podzemní Řím, katakomby,
kamž na povrhu zemském soužená církev se uchýlila, aby vyšla
ůsposobilá k účelům svétovy'm. Vedle slov Páně, že brány pe—
kelné nepřemohou církve, tuží křesťana v naději na lepší bu—

doucnost, ita okolnost, že není možné, aby kolébka pravé osvěty
a vzdělanosti národů zanikla, ani ku křesťanství Bůh národy
vedl a řídil, a každému zvláštní úlohu uložil, a zvláštní pravdu
k bedlivému střežení, zachování a ku pěstování sVěřil, aby tak
měli národové všichni účast na velikém díle Božím ku povšech—
nému vychování lidského pokolení. Ono se to má tak, jakoby
staří ti rodové se byli rozdělili v trosky prazjevení prvním ro
dičům v n'úi daného, a jakoby každý z nich vzal byl na se po
vinnost, to neb ono dogma přede všemi držeti a učiniti je jako
středem veškerého života duchovního, politického a socialnlho,
které by pak jako magnet přitahovalo k sobě veškeré vymože
nosti ducha narodniho. Indové, jak se zda, přibrali sobě a cho—

„

Bludově . pruJevenl

voli z katastrofy na ělovectvo uvalené zvláště članek viry o vté—
lenl Páně, Fenikové článek víry o hříchu dědičném, Peršané,
uěení, že je svět ve zlém postaven, že dobro a zlo jest v ustu
viěnem sporu, a že dlužno boj ten vésti až do skonání; Egyp
ťané drželi zvláště článek viry o nesmrtelnosti duše, o odplatě
za cnosti, a o přísném trestu za hříchy. Řekové zachovali sobě
z rozbitin bývalé vědoucnosti lidské zvláště upomínku: že jest
člověk k obrazu Božímu stvořen, jakoby neustále zněla jim slova:
„Stvořil Bůh člověka podle obrazu a podobenství svého (Rio de
l' Art ohrét. L, p. 11). Měli tedy národové onino zachovati
ideu dobra, a ideu o podstatném rozdílu mezi dobrým a zlým;
který rozdil až ku stanoveni principu dobra a principu zla pře
háněli; a přesvědčeni,že hřích jest zlo neskonale, až ku obětlm
lidským na smíření s Bohem, proti pravdě znetvořili; měli za
chovati ideu o neobmezené lásce Boží k nám, tak že se vtělil,
aby nás s Bohem spojil, a ideu o důstojnosti člověka., kterou
zvláště věk nynější ohavným humanismem svým až k smrti ura
zil. Kdežto však připadla antickým národům úloha jednotlivé
pravdy zvláště zadnžeti, a kolem nich civilisaci svou, jako kolem
bodu seřaditi, a nižádný z nich nebyl v držení všech pravd
přirozeného náboženství, a pravd metalisických vůbec, které
jsou základem plave osvěty, ant každý jenom zbytky z prazje
venl zachoval; držel národ židovský ideu pravdy, aby sebe při
pravil ku budoucí říši Boží. Národ židovský však drže ideu
pravdy, nedržel ji ze své síly, ale silou a vedením bezprostřed
nlm Bohu samého, a jsa v držení téže idey, plnoty pravd ne
požíval, také neměl úkolu universálného, abychom tak řekli me
zinárodního, alebrž měl pouze zřetel i k plnosti zjevem, i k církvi
universalne. Úlohu tuto zachovati plné a dokonané zjevení, a
neporušené a neklanmě všem národům předkládati, národy obro—
diti, mravy jejich ušlechtiti, ideám té prave krásy přístup zjed
nati, vědu a umění pěstovati, ideu dobra, a ideu práva rozmá
hati, rovnost, bratrství a svobodu na věčných zásadách dobra a
práva upevniti, a tak tytéž namdy čím dále tím více principu
všeho dobra Bohu podobnými učiniti měla a má Kristem usta—
vena církev, nebot jí svěřil poklad křesťanské víry, aby ji ne
porušené zachovala a beze bludu předkládala, a tu pravou na
pravdě založenou osvětu a civilisaci připravila.
A věru! katolická církev k tomuto úkolu věrně pracovala.

Vítězství civilisace křesťanské.

IB

Ona překonala u věděch dojista starobylou, antickou vzdělanost
a osvěta, v umění, předstihla stambylé vzory řecké i římské; a
kdoby tomu odpíral, toho odkazujeme k literatuře patiistické na
Východě i na Západě, k literatuře středovékké anovovékké, ne
bot stojí-li ona výše nezli ta antická, církve katolické zásluhou
jest. Kdekoliv ale věda, zhninuvši vodítkem pravidla nábožensko
církevního svou cestou se pustila, upadla za nedlouho v mra
koty. Důkazem toho jest perioda filosofické, státní i právnické
od Bacona de Verulam až ku Rousseau-mi, aodtnd až ku ňlo—
sofovi Kraloveckému, k Heglovi a Schoppenliaurovi. O pilně pé
stovaném umění pod zastitou a vůdcovstvím církve katolické
svědčí stavitelství, řezbářství a malířství, které se doěekalo pravě
tou dobou, kde kvetla osvěta křesťanská,rozkvětu takového, ja
kého více po těch dnech nebylo. Zase naopak jak mile umění
u toho neb onoho národa se přestalo opírati o křesťanství,
chřadlo a. hynulo, jakož o tom s důstatek svědčí doba věku
XVII. a XVIII.
Jako není možná, aby dílo svrchovaného Boha bylo zlou
vůlí lidskou zničeno: tak také není možné, aby křesťanská ci
vilisace tou dobytčí, kterou nazvali k vůlilákání nevědomců a li
beralných hejlů humanitou, neb i humanismem., byla vyvrácena
a zahubena. Toho bohdá nebude, aby podle cesty Appiovy,
která vede ku Katakombě Kallistově, zase se hrdě vypínaly mí
hrobky a popelnice pohanské, jako tak bylo za starých dob mm
ských; toho bohdá nebude, aby hnědí zednařského humanistic—
kého kultu, jako žreci bohyně Cybele při chrámě na potoku
„Aqua de Accio“ své běžky ptali a při tom slova mluvili, nad
nimiž se inecudnost rdíti musela') Onit sice nepřátelé křesťan
ské osvěty, atheisté (zakrytí jmeny: Poútivisté, pantheisté, ma
terialisté, svobodní zednáři, humanisté) jásají: že doba víry
minula, a tudíž že slunce křesťanské civilisace jíž se kloní k za
padu: ale cesta Appiova, která byla svědkyni četných vozů ví—
těznýcb, a viděla četné triumfatory, za nimiž s hlavou skleněnou
kniěeli smutně přemožení králové a národové, cesta Appiova.,
které byla i svědkyní proudů krve mučenníků, mohla-by jim na
') Talia per publicum eantitabantur & nequiuimis nosních, qualia non
díco mam deorum, sed man-un qualium cumqua sanatorum, vel
qaorumlibet honestorum virorum, imo vero, qualia noc mam ipso
rum sesnicorum devemt auditu.“ 8. Aug. de civ. Dai. l. III. esp. 4.
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Jméno„lahko-by.“

mysl uvésti, že mbožeua, pronůsledovaní církev triumfu snad
dosti brzkého doceka se.

11.
Jméno „Katakorrby.“
Podmmoí hřbitovy, kam! starobylá církevkládla adam na
onen svět "Máčky své. slowa Katakomby. Odkud by se měl na
zev tento, jejž všechny podzemní hroby tyto od věku XVI. nesou,
odvozovati, není až dosud na jisto postaveno. P. Marchi') jej
odvozuje od latinského slova „cumbo“ ležím, a od řeckého „xu-ra“
vedle, tak žeby katakomby tolik znamenaly, jako místo, kdež
jich více vedle sebe odpočívů.
Jiní odvozujou slovo to od „cumba“ což tolik slove, jako
loď, koráb; a znamená tudíž místo, které se nalézalo podél sta
noviště korábů, a ti se opírají o bezejmenného autora knihy:
„Historia tran31ationis s Sebastiani“ (Děje přenosu sv. Sebastia
na), kdež se čte: „Tři míle od města., na místě, které pro sta—
noviště korábů „Katacumbas“ se zvalo.“'“")
Jiný význam toho slova jest: „stráň“ jakoby „cumba“ tolik _
znamenalo, jako pahorek“ a konečně „hrob,“ a tudíž „katucum
bss“ tolik, jako: „ad valles,“ k pahorkům, aneb „ad cryptss“
ku kryptám. Jiní konečně mají za to, že „katammbas“ jat
tolik, jako „ad tumbas“ u hrobů. Kníže stnmžitníků (čili archae
ologů) rytíř Rossi se o této otázce dosud nevyjádřil.
A však „etymologie,“ ač má dosti váhy do sebe, nerozho
duje tu konečně o smyslu slova „katacmnbas“ To bez odporu
jisto jest, že jméno „katakomby“ se nepřiklsdnlos počátku všem
pohřebištím podzemním bez rozdílu spíše sloula ona vůbec noz
pqnjqaa, coemeteria aneb i dormitoris., místa spánku, a to za
tou příčinou, poněvadž mrtvíjen dočasné v hrobě odpočívají, ne
klesnuvše v nicotu, ale pohříženi jsouce jako ve tvrdém spanku,
') Monum. 209.
"') „Milín-io tex-tio ab urbe loco, qní ob stationom navinbas (licet—tur.“ap. 6.

„katscnm

Jua- „amici-sy;až na ně věemohoucí slovo Boží zavolt.“')

“
thta

se zovou

hřbitovy i „krypty-"
Pokud známo jest, přiěiněno přijmí „katakumbas" za sta
rých dob pouze a jedině hřbitovu svat. Sebastiana, zvláště tě
kryptě, v níž těla sv.Petra aPavla po nějaký čas odpočívala."")
Nejstarm písemní pamětka, ve které se užívá slova „ad catacum
bas“l o hřbitově sv. Sebastiana jest chronograph z r. 354 „VIII.
Cal. Feb. Sebutiani in Catacumbas, a v jednom p0pisu Řím
ských pohřebišť se čte: „Coemeterium Catacumbss ad 8. Seba
stianum via Appia“ t. j. Hřbitov sv. Sebastiana na cestě Appi
ově podle katakomb. V jednom stambylém kalendáři Římskěm
čteme: „Fabiani in Callisti et Sebastiani in catacumbas“ t. j.
svatek čili den Fabianův na hřbitově Callistově a Sebastianově
podle katakomb. Slovo „in“ (catacumbas) znamená zde tolik,
jako „podle“, „vedle“, a značí tudíž stranu a polohu hřbitova
sv. Ksllista a Sebastiana. Že ale výraz „ad catacumbas“ polohu
značí, a nikoliv hřbitov podzemní o sobě, dokazuje dopis svat.
Řehoře ku císařovně Constantii, která sobě žádala ostatků sva
tých z Říma. Sv. Řehoř odmita tuto žádost a dovolává se tě
okolnosti, že v prvém století chtěli křesťané z východu ostatky
knížat apoštolských, sv. Petra a Pavla uloupiti, tě domněnce
hovíce, že poklady ty jsou majetek jejich, ale že Římané toho
nedOpustili, alebrž ostatky ty ukryli na místě, které se zove u
katakomb."ó O tomtěž se'přesvědčujemeještě více, když na mysl
uvedeme sobě, že Římský, císařem Maxentiem, právě v té stra
ně Cammgny, kde pohřebiště sv. Sebastiana leželo, vystavěný
„circus“, circus ad Catacumbas nazván byl.
Když nepříznivými časy všecky pohřebiště podzemní v za
pomenutí přišly, až na ono sv. Sebastiana, přeneseno jest jméno
„katakumbu“ na hřbitovy podzemní vůbec, tak že navstiviti
tyto, bylo toliko, jako „jíti ad Catacumbss“, aodtud jméno „ka
takomby“ přičiněno všem brobům čili hřbitovům Římským pod
zemí vůbec, ale netoliko hrobky Římské tím jménem jmenovány
jsou byly, ale i hřbitovy podzemní i jinde, jako pohřebiště pod
zemní v Neapoli, v Paříži, na ostrově „Malta“, v Sicílii atd.
') Dormitorig' nt díscamus eos, qui illic siti sunt, non mortuos, sed
somno oonsopitosesse do:-míře.“ (Crys.ssrm. 32. de oppell. coemetefii).
") Kraus. „Die christliche Kunst“ pag. 68.
'“) In 1000,qui dlcitnr ad catsmmbu collocata sunt. Gregor. od Con
stantiam Augustini uplat..xxx.
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Krypta Vatikánská.

III.
0 katakombách víbec, pocet jejch. Prameny ku jejich
poznání.
Katakomby začínají již s prvními pohřby křesťanů, neboť
právě ony „coemeterie“ (místa spánku smrti), kterým přikládá
tradice původ apoštolský, jsou podle rytíře de Rossi kolébkou
katakomb, neboť se v nich shledávají náhrobky osob, které do
časti Flaviů a do věku Trajanova zaaáhají, jakož i nápisy ztěže
periody (Rossi. Roma sotteranea. 1., ms.)
Katakomb se čítá do 60. Ony se rozkládají kolem Říma.
přes třetí milník města. Kdyby se podzemní chodby vsech ka
takomb v rovnou ěáru položily, obsahovaly-by 480 mil vlaských,
čili 120 mil zeměpisných, čili byly by takové délky, jakou má
celý půlostrov italský.
První místo ma. všemi držela by bez odporu krypta oa—
tůámká, kdyby byla nevzala s větší části za své při kladení
základů ku basilice di san Pietro (chrámu sv. Petra). Liber
pontiíicalis, čili kniha držící do sebe jmena a životopisy pape
žův') dává zprávu, že kryptu tu založil Anakletus předchůdce
papeže Klementa. On byl učeníkem sv. Petra a posvěcen od
něho na knězství upravil místo pohřební pro biskupy. Tatáž
kniha papežů přidává., že i Anaklet tam odpočívá, jakož iLinus,
Euavristus, Sixtus I., TeleSphorus, Hyginns, Pius l., Eleutherius
a Vater. Po papeži Viktorovi (? 203), nebyl žádný z papdů
v kryptě di san Pietro, čili v kryptě Vatikánské pochován, aspoň
se neděje nižádná zmínka, že by tam někdo z nich byl pohřben až na
Lva I. Anastasius bibliothekář, jenž vydal v IX. věku recensi
knihy papežů, užívá o kryptě tévýrazu: „Memoriam construxit,“
což znamenalo pomník podzemní (hypogaeum, monumenmm, sub—
terraneum), a právě taková podzemní hrobky, neboli krypty byly
jisty před zneuctěním, nepoň ve věku 1., a 11., i tehdáž, když
") Liber pontiíicalia Anumii preahytari obahuje papeže až do Miku—
lááe I. Anastasius žil ve věkulX. Road rozeznává více rccenaí této
knihy papeždv. Ta najata-lí jest. : roku 630, druhá. končí a pape
žem Canonem v r. 687, a třetí : Konstantinem v r. 714.

Krypta St. Paolo.
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kryly ostatky biskupovy. Zprávy pontiíikálu, ze papežové se
kládli do hrobky Vatikánské jsou as pravdivy, neboť ve věku
XVlL byl tamtéž nalezen kámen s nápisem „Linus,“ a Rossi se
právem domnívá, že jest to náhrobní nápis papae Lina. Ač by
tedy všecko, což v pontiňkálu o hrobkách papeiův v katakombé
Vatikánské se čte, svědectvími současnými ve všem se nedalo
na jisto dokázati; to aspoň na pravdě. spoléhá., že senic důvod
ného proti zprávám těmto pronesti nemůže.
Druhá : nejstarších katakombjest ona, kde odpočívá sv.
Pavel. Sv. Pavel byl stat dvě míle od Říma (duo milliaria ante
Romam) na cestě, která vede k Ostii. Pahrbek, do něhož ostat
ky jeho byly pochovány, jest vyhlonbán, nebot strmí na něm zá
kladové basiliky di S. Paolo alle tre fontana, která basilika právě
na tom místě byla zbudována, na kterém sv. Pavel smrtí sešel
Hlava jeho odtata byvši třikráte se podle legendy vznesla a na
těch místech., kde opět a Opět se pozdvihla., povstaly dle tradice
tři prameny, které dosud se prýštějí, voda ale, jakož jsem sám
shledal, chová do sebe podle tří pramenů trojí rozdílnou chut.
! teplota jejich jest rozdílna, ač jsou sobě velmi blízky. Vedle
basiliky San Paolo jsou ještě dva chrámy: „S. M. Scala coeli“
a basilika SS. Vincenzo ed Anastasio. Prvý má odtud své jméno,
že sv. Bernard konaje zde obět nejsvětější za mrtvé, v ekstasi
viděl anjele, ani sestupují, aby duše na přímluvu Rodičky Boží
osvobozené do nebe uvedli.' Ve spojbě se hřbitovem k tomuto
chrámu přiléhajícím jest krypta, a nade vchodem se čte, že zde
odpočívá sv. mučenník' Zenno a. 10.000 vojáků, kteří měli účast
na mněenictví jeho. Mučenníci tito jsou zpočtu těch byli, kteří
pracovali na thennech Diokletianových, aby pak, až k smrti
umdlení, mučennictvím z tohoto světa byli vyloučeni. Basilika
SS. Vicenza ed Anastasio jest jedna z nejstarších. Všechny tři
chrámy jsou přidělenyk opatství Trappistů, které ihned ku chrá
mům přiléhá, ač není s nimi spojeno v jedno. Klášter sám má
' to nejstarší posud známou chodbu křížovou.

Při stavběkostelaSanPaoloau..—om

vzalaza své

katakomba sv. Luciny a Commodilly. V zřiceninách katakomby
této nalezl Boldetti ty nejstarší (anebo aspoň ihned na druhém
místě ty nejstarší) náhrobní nápisy z dob prvokřestanských. Jeden

: těch nápisů ukazujek roku 101., druhýkroku

107, třetí nemá

sice určitého dáte., ale nomenklatůra svědčí, že pochází ze sklonku
2
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Mamba

sv. Prut—my.

věku prvého. Že ale nšpis náhrobní jest původu křestamkěho
jde zvláště z té okolnosti, poněvadž ku konci ma zaoln'asu dvě
rybiček, a dvě chlebů. Ryba ale s chleb znamená velehnou sva
tost oltářní, jest symbol kultu, ve kterém se měl úhlavní čla
nek víry, a láska Páně, která spojuje všechny v jedno, jako! se
později přesvěděíme.

Třetí : nejstaršíchkaíakombjest ona w.Bísday,mcestč,
která se save „via Balada“
Starobylá tradice dí: že ono po—
hřebiště náleželo „Pudeusovif který od apoštolů na víru obrá
cen byl. V tak zvané řecké kapli (capella gmeca) jsou nápisy
řecké, a hrobka sama sepokládá býti místem, kdež byly pocho
vány a.s. Pudentiana a Praxeda, a jiní oudově vznešeně rodiny
teto. Frmky tyto hrobky jsou umělecky vyvedeny ve slohu kla
sickém. Sceny a malby na stěnách neukazují nijakž ku pozd
nější době, ve které se vyvinula a ustálila křesťanská symbolika,
a tak umění ráz křesťanský vtisknula, spíše seshledávš v okm

sšch, kterými ozdobena jest, nápadná podobnost a okenní,

s

kterými se shledáváme v lázních Titových. Nápisy jsou vyve
deny rumělkou (Zinnober) na cihlách a liší se od nápisů pozd
nějších křesťanů podstatně. Jsout jednoduche, nezřídka pouhá
jmena s apoštolským pozdravem „Pax tecum“ (pokoj tobě, pokoj
s tebou), zhusta jest přičiněn symbol křestanské naděje, „kotvaJ“
Plameny do mramoru vryté jsou výtečně anticky zhotoveny. Úhlavní
krypta není do tůfu pouze vyhloubána, ale jest vyzděna, jsouc
na stěnách uspůsobena ku přijetí rakví. Toto všecko o sobě jiz
svědčí, že hrobka jest daleko starší, nežli věk třetí, ant nápisy,
okresy a dekorace se liší zúplua od těch, které jsou na jisto
věku třetího.
Kstakomba tato povstala tím, še křesťanští hrabata chtěla“

zde lomů napísekpoužítim pohřebíšič,aletako mohlidocílítí,
a proto museli hroby podle nové smetany uspořádatí a chodby
podporovati a vyzdítif) Nižadná Katakomba nenese na sobě to
lik stop, že ti, kteří ji upravovali v tomto směru teprv pokusy
a. zkoušky činili, jako právě tato. A to jest dojista důkaz, že
jest ona jednaz těch nejstarších podzemníchhrobek křafanských.

Čím'tá. nejstaršíchkatakomb
jm ona, m
pode jmenem „coemderium Gurionem“

')DeBmúRmasonl.,188.

mju:

Podle legendy papeže

Kat-honba u vod sv. Petra.

“

Liherianaleašsekatakombatatotřimilníky oci-im uateže
cestě „Via Salaria.,“ nedaleko od Katakomby, která slove „cata
comba Novellae.“ Panvinio se domnívá, žeby katakomba tato ze
všech nejstarší byla, aut prý v níkazal sv. Petr Římanům slovo
Boží. Zde prý, jak se domýšlejí Ciacconio a Bode v r. 1578
učiněn začátek s poznáváním dávno zapomenutých katakomb.
Slovutný archeolog P. Marchi soudil o tomto coemeterium, žeby
ouo bylo pouhou smyšlenkou, a sice právě za ten příčinou, že
se o něm děje zmínka v legendě papeže Liberia, která na jisto
jest porušena. Take prý na ni nevzpominají stare tcpograíie
(místopisy), ani ne římské martyrologum (seznam mučenníků),
ani ne kniha pontifikální. A však Marchi se klamal přehbdnuv,
že legenda uedí, žeby katakomba ona byla polohou svou na cestě
„Via Sam-in,“ ale že jest nedaleko pohřebiště „Novelly“. Nad
to namítl pravem kníže archeologů de Rossi, že za tou pouze
příčinou, že jsou „acta Liberii“ (zprávy o životě a činech Libe
ria papeže) porušena., nelze ihned beze všeho činiti nálezu, ja—
koby Zprávy veškery tamtéž obsažené byly nepravdivy. V pravo
od cesty teto nalezl Bosio jine od prvého odděleně pohřebiště,
t. j. katakombu Novelly, v levo cesty jest katakomba sv. Pris
cilly. Nyní jsou obě katakomby porcelánovou chodbou v jedno
spojeny. Poloha katakomby pode jmenem „catacomba Novellae“
souhlasí úplně a onou, kterou mělo podle starobylé tradice a
podle zpráv a starých písemných svědectví pohřebiště ku pra
menům sv. Petra čili coemeterium ad Nymphas b. Petri, a tuže
polohu, kterou drží známa katakomba sv. Anežky mezi cestou
Nomentanskou, a Salarskou. Martyrologium Adonovo, a Bedovo
dává zprávu, žev katakombě „ad Nymphas,“ kdež sv.Petr křtil.
byli sa. mučeuníci Papias a Markus pohřbeni. Tito mučenníci
byli ale podle starých místOpisů v tom hypogeu (v hrobce), do
kterého se sestupovalo od hrobky sv. Emerentiauy, pravě vedle
chrámu sv. Anežky, pochováni. Odkud také tvrdí Benedikt (kano
vník)'), že pohřebiště sv. Anežkyjest totéž, jako ono ad Nymphas b.
Petri. Podle toho jest coemeterium Ostrianum, a katakomba u
pramenů sv. Petra, kdež podle legendy od VII. věku vůbec při
jaté sv. Petr křtil, jedno a totéž. Katakomba sama jest prastará.
jakož plyne z množství hrobny'ch nápisů, sebraných rytířem dc
') Benedicti„Polyptim“
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Rossi, nebot sloh.. nomenklatůra a symboly přlěiněné svědčí, že
pochází z prvého, anebo na Výsost z druhého věku. V nomen
klatůře panujou tři jmena podle starořímského způsobu. Velmi
často se přikládají zemřelým lichotivé přívlastky, jako: „nejslad—
sírou synu, choti, nejsladší dceři: (Filio dulcissimo,íiliae dulcia
simaa, conjugi dulcissimo). Nápisy jsou krátké, téměř lakonické,
obsahujíce jmeno pochovaneho, a toho, kdo postavil náhrobní
kámen. Písmeny jsou úhledně., ano krasne. Jmena., kterých se
zde nejčastěji dočísti lze, jsou jmena „Flaviů, Claudiů, Ulpiů a.
Aureliů. Symboly, s kterými se zde potkáváme, jsou: Kotva, a

jednou kotva s rybou.
Pátá : nejstarších katakombjest ona sv. Domitilly, a sv.
Neroo a Achilla. ! tu kladou do věku prvého. Nalwi se na
cestě, která sluje „vis Ardentina“ Flavia Domitilla byla z rodu
císařského, a její hrob byl podle svědectví sv. Jarolíma') místem
kam zbožní poutníci často putovali. Z této katakomby pomá
váme, Meraké lži se dočím'lp'tí, jenž, aby zlehčila“křesůmskou vím,
beze všeho tvrdi“ se omělílo', že se ku křesťanskémunáboienství

v prvé dobějenom lidé nevzdělaní, a mandlí přidávali. Sv. spo
štol ovsem napsal, mluvě naproti zarputilosti židů, a naproti mu
drovúní Řeků, že Bůh vyvolil u světa bláznivé, aby zahanbil
moudré;a mdlé, aby zahanbil silné. „Viztepovolání své bratři, ie
nemnodmmdřípodletělqnemnod mocní,nemnosí urosení: ale co
jest “ světa blámo'vévyvolá Bůh, aby zahanbit moudré, a co jest u
světa mdlé, v_i/volilBůh, aby zahanbit silné, a neurozené světa
a polupeně vyvalí-l Bůh, . . . . aby se neehlubilo žádné tělo před
obličejem jeho.“ (1 Cor. 1, 26—29). A však, to což pověděl
sv. Pavel, má až do dnes platnost svou; zarputilost, a tvrdoší
jnost, domýšlivá moudrost, a chceme—liosvěta na základech kři
vých ustavena jest skutečnou protivou víry v Boha, a zejmena
odpůrkyní křesťanského náboženství, nebot podkladem pravé mou
drosti jest pokora, jako i základem víry; podkladem ale domý—
šlivé moudrosti jest pýcha, která se bláznovství jako vejce vejci
podobá. A to, jak se zdá, jest předmětem slov sv. Pavlem pro
nešených, ne tak, že by pouze lidé sprostí & neuměli dávali své
jmeno víře křesťanské. Že ale skutečně i lidé rodu vznešeného
do církve vstupovali, dokazuje jmeno „Flavia Domitilla“ Děje
') Hieronym. ad Eustach. 66.
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pis nam ovšem praskrovných zprav podívá o této předdležité
věci. On ničeho nedí, ba ani legenda ne, o Flaviovi Klemen
tovi, senatoru a muěenníku za časů Domitianových, nic nedí o
senatorovi a mněenníkovi za dob Commodových1 o němž teprv
Eusebius velmi sporou zmínku činí. Jinak se věci mají v Kata

komhach. Mrtví hrobová mučení“ našich se zasťámií týrané
církve i se strany této. Staré nápisy vychvalují patricia, jemuž
bylo jmeno Libcralis, a zpomínají mnoha římských paní uroze
ných (clarissima), které oproti pohanskému zvyku, míti hrobku
pro sebe rodinnou, vespolně na pohřebišti křesťanům všem pří
stupném, v katakombách odpočívají. Pohanské letopisy samy
činí zmínku o vyznání křesťanském dámy urozené, jížto bylo
jmeno „Pomponia Graacina"), a jiné, která byla ženou poboční
císaře Kommoda, jmenem „Marcia“"""). Křesťanská víra jest tuto
zakryta (rád,že se nachylovaly ku nověvíře,ažkdyž jistota jejich vy
znání odhalena byla spisem za našich dnů nalezeným, který slove:
„Philosophumena“*"). I Tertullian jest toho svědkem, že ti,
jenž své jmeno víře křesťanské věnovali, nebyli veskrze lidé ne-_.
uměli a sprostí, ale i stavům vznešeným náležející. Píšeť za
jisté Tertullian, že císař Septimius Severus. ačkoliv předobře
věděl o mnohých urozených matnonach1 a urozených mužích, že
se kn sektě křesťanské přiznávají, přece jim neublížil, aniž do
pustil, aby jim bylo křivděuo.“""') A ve svém pověstném spisu
apologickém „jemuž dal jmeno Apologeticus adversus gates,“—
praví, že křesťané jsou od včerejška, a že množstvím svým vše
naplnili, města i ostrovy, vojenská ležení, tribus i dekurie, senát
i místa. ku veřejným shromážděním, ano i císařský palác.""“)
Nápisy tyto v Katakombách o rozšíření víry křesťanské iv
rodinách vznešených, jsou nám tím milejším svědectvím, anť pa
matky písemné krutým pronásbdováním za dob Diokletianových
') Todt hist. cap. 66, 715.

*) Dio Cau. hist. 72. c
“*) Philosoph. lib. IX. cap. 2. edit. Cruioo pag. 489.
“**) „Sed et clarissimas feminas ot clariaimos viros. hujus sectaa caso
non modo non laesit., verum ot testimonlo exornavit., et populo ťu

“*")

renti in nos palam restitit' (Ad Boapnlam cap. L)
„Batex-ni snmus et vestra omnia implevimns,urbaninsuln, castella.
municipis, oonciliabala, contra ipsa, tribus decnrias, palatium, se—
naímn forum. Sola vobis relinquimns tmpla. (Apolog. n. W.)

„
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: větší části za své vzaly, kdežto spisovatele pohanstí nemajíce
ani zdání o velikém dosahu, s o převýborne povaze křestan
skeho náboženství, málo si ho vsímali, a o osudech jeho po
skrovnu zmínku činili. Stalo-li se, že se dotékli této stránky,
tož tak činili, buď aby víru křesťanskou zlehčili a pošpinili, anebo
je k tomu pudila zvláštní nejake okolnost. Takovou bylo uve
dení křesťanství do rodiny Flaviů, z které Augustově (císaři) po—
cházeli, zejmena Vespasian, a jeho dva nastupcovó. Starší bratr
Vespasianův, Taus Flavius Sabinus, byl praefektem města Říma
touž dobou, když ss. Petr a Pavel pro víru mučenníckou smrtí
sešli. Nepochybně, že týž praefekt křesťanství seznal, a dou
možná, že je i uznal, ano že se křesťanem stal. Tacitus jej na
výsosí velebí, chvalu vzdávaje jemnému karakteru jeho, dí o něm.
že cnost jeho a mzšafnost a poctivosf. nade vsechnu pochybu
byla, že v nenávisti měl veskere nespravedlivé prolévání krves
jakož i nasilu veškeru'). Na sklonku jeho života kladena mu
za vinu nečinnost, že nemá účast na záležitostech veřejných, že
si jich nevšímá, že je příliš mírný, že se vzdaluje prolevúní krve.
Věci ty jsou věru podle všeho totožný s obžalobami, které byly
křesíkmhm v prvých stoletích zhusta předhazovány. Předstírano
jim, že jsou societě. neužitečniw, tak že Africký spisovatel Ter—
tullian ve svem svrdbu vzpomenutém Apologetiku, dokamvati při
nucen byl, že křesťané životem občanským, pokud se snáší a ví
rou křesíanskou, se neliší od pohanů, že jsou mezi nimi i rol
níci, i kupci i vojáci, ale že nemají účast na obřadech nestoud
ných, a na divadlech nemravnýeh, na obětích modlal'ských, a v
tom právě se jeví užitečnost viry křesťanské. Tím spíšelze při
znaíi, že Titus Flavius Sabinus křesťanem byl, ač toho jistota
není, ant cnosti, kterými on vynikal, se i křmťanům prve doby
přikládají netoliko od spisovatelů křesťanských, ale i od souve
kých pohanských, jakož toho zřejmý důkaz máme m Pliniovi
mladším, který ve svém dopisu k císaři Trajanovi o křesťanech
v ten smysl se pronáší: žev jistý den před usvííem se scházejí,
aby vespolně. Kristu jako Bohu zazpívali píseň, že se svaté za
vazují ne k tomu, aby se dočinili nejakeho zločinu, ale aby se
krádeže a loupeže ned0poustěli, aby se cizoloatví varovali, aby

')Tscithistm.enp.eb,76.
“) Alle quoque ilúuriarum titulo pomlsmur, st infructuonl in nqotlis
divimur. Tel-tun. Apolog. cap. ca

mu.-s.
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alovadaného nemžilLasvčženéhoaboží sobčnezadržovali. Známjest
výměr velebeného císaře Trajana (smilníka a pmderasty vůbec
pověstného), že se nemají křesťané vybledávati ku půhonům a
tuestům, ale když byli udání, že mají trestům propadati. Prá
vem odsuzuje Tertullían nález tento jako sobě odpornýí')

! to nasvědčuje,že nm

Havin Sabinus ku křesťanství

se přiznával, jelikož mnoho jeho potomků křesťany jsou byly.
Měl as čtyry dítky, mezi nimiž vynikal napotomní konsul &mu—

čenník nm Flavius Clemens, který se zasnoubil s vnučkoucí
saře Vespasiana, která, jakož i její matka, sestra Damitianova,
Flavia Domitilla sloula“). Flavia Domitilla. zrodila dve synů, z
kterých jeden Vespasiau, druhý Domitian se zval, & oba císařem
za nástupníky trůnu vyhlaseni byvse, proslulému Quintilianovi*“)
nevychování dani byli. Onoje sice nejisto, kdy rodičovétechto dítek
víru přijali, ale to jisto jest, že Clemens mučenníckou smrtí se
šel, a že Flavia Domitilla do vyhnanství musela""). Dio Cassi
us dm zprávu, že naproti oboum byla podána. žaloba, jelikož
prý se k athelsmu přidali, a sobě hledí obřadů židovských, z
čehož nade vsí pochybu jde, že oba byli křesťané, nebot židům
nebyl zločin atheismu předstírali, dobře ale křeťanům. Kromě
Clemente bylo jich mnoho odpraveno, Domitilla ale pouze do
vyhnanství poslána a sice na oarov „Pandataňa“ v zilivu Ga—
ětském. Eusebius vypravuje ve své historii církevní o vnučce
téhož Tita Flavia. Sabina, jíž taktéž bylo jmeno Flavia Domi

tilla. „Tak velmi sejit těch časů (ve všiml), o „idú se Nuvi,
učení vín/naší rozsvítilo, k &tispisomtelé, kteříž byli odučoni
') lnvmímas inquialtlonam quoque in nos prohibitam. Plinius min Be
cnndna cumprovinclam regata, dann-tis quíhua dam christiania,
qulbnadam endu pulaia, ip“ tamen multítudlne partu:-hama. quid
do aetero agent, couauluit tune 'I'rqjanum imperatorem, allegam
panter obdiníionem nou aacriíicandi, nil aliud se de aaa-ia eornm
comperiaae,quameoetuaantelueanos adeansndumChristo etDeo,

et ad “dostla-hur
disciplína:. homicidřum,adulta'inm, ů-audem,
porůdlam et cesta:-a souhra pmhibenee. Tum Trqjanm reeaipeit,
hoc cuius inquírondoa quuem nou ale, oblatos vero puníri opor
tere. 0 aententiam nene-inte confuaamí negnt inquirendoa. ut inno
centa, et mandat punlendos ut noceutca.
“) De Rossi Bauen. 1866 p. 21,
'“) Quludlian. inst. lv., !, 5. 2.

"") DioO... hist. LIVE, 18.
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a náboženství našeho dokonce vzdáleni, nestělomli sobě, jak toho
protivenstv-l, tak těch mučermíctvt, která se v něm stala, do svých
historii vložíti. Kteří! také i časy jejich baHo'vě zaznamenali,
jako kterak leta patnáctého císařství Domicianooa, Flavia Do
mitílla, dcera sestry Flavia Clemente, jednoho tehdá! římského

konsula, s mnohýmijinými pro svědedví Pána Jesu Krista na
ostrov řečený Pentia. místo pokuty a trestání na hrdle vypově

sena a vyhnána byla)?
Jestliže víra křesťanská záhy až do rodiny císařské vnikla,
jest na jisto křivo tvrditi: že lidé pouze neučení & neuměli &
sprostt viru křesťanskou přijeli. Právě opak toho dosvědčují jme
na CriSpus, Sosthenes, Apollo“), prokonsul Sergius Paulus, Dio
nysius AreoPagita, Klement Řimsky'"'). K těm se řadí Hermes,
sv. Polyknrp, sv. Ignat, sv. Justin, sv. Athanagorss, a jiných
počet veliký. Ona již te stereotypní: fnize: že ku křesťanství se
přiznávali pouze lide chatrní, jest sama o sobě již proto pode—
zřelá, poněvadž jest události nepoptmtelnou: že víra křesťanská
vítěznou se stala nad paganismem ve směru veškerem. Zvítězila
zajisté nejenom v kruhu rodinném e občanském, ale i ve vědeckém,
nebot pohanstvím poskvrněmi věda., porušená &bludy znečištěná
musela ustoupiti vědě křesťanské. Víra křesťanská sice nevítě
zila pouhou silou vědy, jakož až dosud nepřemožitelnost její ne—
pochází zvědy, ale z Boha, avsak důvodu toho lze užíti naproti
těm, kteří v křesťanství nesbledávqjí nic Božského s. nadpřiro—
zeného, alebrž pouhou událost dějepisnou.
Zdá se nám tedy, a doufáme, že, vůči katakombám, ahlasům
náhrobků a nápisů, v nichžto se jmena. urozené zpominsjí, že
vůči Pliniovi, jenž dí, že ze všech stavů se ku pověrečné víře
křesťanské přiznávají, vůči Tertullianovi, jenž praví, že jsou kře
sťané i v paláci a v senátě, nebude dojista nikoho, jenž by sv.
Jarolímovi odpíral, který k utržkám takovým takto napsal: A!

se učí Celsus, Porphyn'us, Julianem. sběsilí tito naproti Kristu
psové. a! se učí tí, jen! následujíoe jich se domntvqií, že církev
neměla (ve svém lůně) nižádných filosofů, řečníků adoktorů (uče
ných), jak velicí a jaké povahy byli ti mužové, kteří ji naložili,
') Eus. b. c. Ill., ap. 18.
") Skutk. apošt. 6, 7. 18, 8. 11. 24.
*“) Skutk. 18, 12. 17, 34.
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shodovali a okrášlíli, necht ustanou spílata', jakoby vím naše
byla vírou rolnické sprostoty, a uznají mdějt' svoji mnalostf)
Katakomby nadzmíněné jsou ty nejstarší ze všech. K těm
se řadí ona sv. Prateztata „in via Appia“ na blízku katakomby
Kallistovy. Byla objevena v roku 1848. Pot-lung z veku druhého.
Zde jest dokonal sv. papež Sixtus mučennictvím, a odpočívá zde
Januarius, jeden zesedmi mučenníekých synů sv. Felicity ('l—162),
jakož i sv. Feliciaaimus a Agapetus. Konečně se klade k nej
starším katal'ombám ona sv. Alexandm na cestě, která slovo
„Via Nomentana“, kdež papež Alexandr v r. l32 stat byl.
Svrchu bylo podotknuto, že se čítá katakomb kolem věčného
města do šedesáti. Abychom jmena jejich & polohu seznali, po
dáváme je v tomto pořádku. Na jihu města\ na cestě Appické
(Via Appia) jsou: !. Katakomba sv. Luciny, sv. Zephyr-ina. sv.
Kallista a Hippolyta. 2. Katalwmlu sv. Balbiny, n. 3. sv. Sotva.
4. Katakomba sv. Prantata s hyptami sv. Januarin, Felicissi—
ma. Agapeta, Quirina., Tibnrtia, Valeriana & Maxima. 5. Kata
komba sv. Sebastiana nedaleko místa1 kde stal dříve chrám Ro
mulův.
Na cestě, která slow Via Ardeato'na, taktéž k jihu města,
v pravo od cesty Appicke: 6. Katokomba sv. Domitilly (sv. Pe
tronilly, Nerea a Achilla). 7. Katakomba sv. Marka a Marcelli—
ana. 8. Katakomba sv. Níkomoda.
Na cestě k městu „Ostía“ (Via Ostiensis), taktéž k jihu,
blízko Tibery: 9. Katakomba sv. Komodc'lly (ss. Felixe. a Ad
aucta). Zde se nalezli jeden nápis s jmenem „Revit-ca“ : Re
beka, příklad to jmena židovského, což v katakombách zřídka
se shledává. Menší katakomby na této straně jsou: 10. Ona1
která se nachází pod mosaikovou podlahou chrámu di san Pa
olo, a slove katakomba sv. Pavla na statku sv. Luciny. 11. K.
sv. Timthoa, který smrtí mučenníckou sešel na kratko před Kon
stantinem. 12. K. sv. Zenow k sc. Anastasíovi u vod rodiny
Salm'ů (ad aquas Salvins). 13. Katakomba al ponticello di san
") Discant ergo Celou; Porphyrius, rabidi adverse: Christum canon,
disoant eomm sectatores (qui putant. ecclesiam nullos philosopbos
et eloquentes, nullos habuisso doctores) quanti et quales viri eam
hlodavci-int, ontruxerint et adornaverint; et dosiunt lidem nosti-am
rusticae tantum aimplicitatís arguere, suamqne potius imperitiun ag
noscanL' Hien-nyní. Prolog. in lib. de viris illustrihus.
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Paolo (k. u můstku sv. Pavla). 14. Katakomba so. Cyriaka, k
jihozápadu od města, těsně u Tibery, kdež odpodívala tela mu
čenníků: Cyriaka, Large, Smaragda a jiných dvaceti. 15. Krypty
sv. Thekly, na blízku od san Paolo.
Na cestě Pgrttwké (Via Portuensis) k straně více zapadni
od města: 16. Katakomba sv. Pontúma, který podle podání za
času Alexandra Severa mučenníctvím skončil. Zde se nalezají nej
starší vyobrazení Páně a sice p0prsí z pátého, nejvýše ze šesté
ho veku. Na blízku této jest 17. Katakomba sv. Feliza. 18.1(a
takomba sv.papeže Julia, jejíž jmeno prý od Julia papeže původ
vzalo,jelikoz ji obnoviti kázal. V nejstarších zprávách není o ní zmín—
ky. 19. Katakomba sv. Generoey, kdež byli pohřbeni ss. Simpli
cius a Faustinus, mučennlci a jejich sestra Beatrix, čili vlastně:
Viat-rix.

Na cestě Aurelské (Via Aurelia) k západní straně města:
20. Hawkem sv. Pankmcía u brány sv. Pankrania, pověstné
pro boj, který zde podnikli Francouzové naproti Garibaldimu v
r. 1849. 21.Katakomba sv.Kalqmdia, kterého prý zde sv.Kalli
stus za Alexandra Severa pochoval. V starobylých zprávách sluje
také katakomba sv. Kallista s přídatkem „in via Aurelia“, jeli
kož papa Kallistns zde pochován byl. Podle knihy pontifikální
(liber pontifiealis) byl zde pohřben i papež Julius I., odkudž se
ta katakomba i pohřebištěm Juliovým zove.
22. Katakomba sv. Lucíny k západní straně od katakomby
sv. Kalepodia. Zde prý pochovala sv. Lucina mučenniky Proces
sa a Martiniann, kteří byli strážníky vazeni sv. Petra; a však
udalost tuto vypravujou akta podvržené, aniž by lze bylo na ji
sto určití, zdali vše podle pravdy se udává. Také není ještě to
pografie (čili poloha) této katakomby zjištěna.
23. Kata/comba sv. Felixe, na blízku oné sv. Pankracia.
Na cestě Comelské jest ona na místě pivem zpomenuta
(24h) Katakomba papešů, čili tak svarů Vatikánská.
25. Kata/comba u prafnenů Katabassových (od Nympbas
Catabassi), kdež odpočívali mučenníci: Marius, Audifax, Haba
kuk a Martha.

26. Na cestě Flamim'ově (Via Flaminia) na blízku brany
téhož jmena čili „porta del populo', tedy k severu města jest
katakomba sv. Valentina. Římská matnona „Sabinilla“ pochovala

Kant—by na etue . novecede Mar-ké.

„

prý zde sv. Valentina. mučenníka, jemuž na počest papež Julius
I. chrám vystavěl, odkudž katakomba tato i Juliova se zvala.

27. Katakombapodejmenempohf'ebišwpassatapňmapoňa
(za branou, kterou jsme prošli), odkudž kardinál Chigi množství
svatých tel., které byly poznatelny podle palmy přiložené, a po
dle lahvičky s krví, do Říma převézti dal.
Na staré cestě Salonu (Via. Salaria vetus).
28. Katakomba na vimci Gallovč (Vigna Galii), možná že
právě pod villou knížete Borghese.
29. Katakomba u pako-bleu,který slave .Cucumen's' okůr
ky, v starých památkách známa pode jmenem „u sedmi holubů“
(ad septem columbas) a nebo „u hlavy sv. Jana, při pahrbku a
příimím okůrky“ (ad caput s. Joannis, ad Clivum Cucumeris).
Za dusil Dioklecianových bylo prý zde množství křesťanských
vojínů zavražděno a pod pahrbkem tímto pochováno. I konsul
a mučenník „Liberalis“ zde odpočívá.? Zde objevil Marchi ka
pli, která formou svou jedním z těch nejprvncjších vzorů napo
tomních basilik jest.
30. Kazakomba ev. Baeilly (Hermetova, Basillinna, Protova
a Hyacinthova). Vchod do ní jest na vinici, náležející po právu
jesuitům, která slove „Pariola“. Marchi zde objevil hroby ss. Proto
aHyacintha dne 21. března 1845; neví se ale dosud., kdeby se
hroby sv. Hei-meta a sv. Basilly v této katakombe nalezaly.
Na cestě, která sluje Salarshá nová (Via Sahria nova),
více k severozápadu od města se naleraií:
81. Katakomba sv. Pamphda, v pravo řečeno cesty, která
dosud archaeologicky není prozkoumána.
32. Katakomba sv. Maxima (a Felicity). Zde jest podle
starobylých zpráv pochována sv. Felicitas, hrdinská matka mu
čenníckých sedmi synů. a její nejmladší syn Silenus. Vinice, na
které je vchod do této katakomby, byla v předešlém veku ma—
jetkem opatství S. Antoine vedle Vienne ve Francii, proto se
nazývala i kamkombou sv. Antonína Ostatky sv. Bilena ukradli
as v r. 250 Novutiáni, jakož ze starého chronografu z r. 354 se
dovídáme, okolo r. 416 za Innocencia 1. byly ale opět vráceny.
Zde se také za nějaký čas skrýval papež Bonifatius I. po svém
zvolení na stolec papežský.
33. Katakomba sv. Haco—ie,nebo sednu“men (seme vir

')Ro-lBomsunerr.L,820.
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ginum in horto sanetae. Hilar-ine), není dosud objevena., polohou
svou ale jest na blízku katakomby sv. Felicity & sv. Priscilly

(Excerpta de vita lladriani, Wunllurg-Salzburger Epitome, No
titia Malmesburiensis).
34—35. Kntnkomba čili spíše krypta ss. _Chrysantha & Da—
rin, kde odpočívali synové ss. Felicity, Martialis, Vitalis & Ale
xandr. Chrysunthus a sv. pannu Daria podstoupili prý mučen
nictví zn Numeriana. Jiní rozdělují, a snad právem katakombu
sv.Chrysnntlm a Dai-ie od katakomby hei-ených tří synů sv. Fe
lieity. Katakomby ty přiléhají ku katakombám sv. Felicity a sv.
Flavie, n nejsou do podrobne prozkoumány.

36. Kalakomba Thmonova a sv. Saturnin

na levo od

nadzmínčné, nedaleko od katakomby sv. Priscilly. Katakomba
přiléhá k prostranným dolinn na písek a podle zpráv Lupi-ho')
objeveno zde za 10 měsíců do 2000 hrobů mučenníckých (s láh
vičkiuni krví naplněnými).
37. Katalvmba se. Novelly se zpomíná v legendě Liberia
papeže, a leží podle té zprávy na cestě Salaiské na blízku ka—
takomby, která slove Ostriana.
38. Kaadromba sv.Ph'scílly s hmbkami papežů Marcellina
& Mal-cella n vnitř země, a nad zemí s hrobkami ss. Silvestra,
Siricia n Coelestina ]. () této kstakombě byla již svrchu řeč.
Na cestě, která sluje , Via Nomentanď, ]! severovýchodu.
39. Katakomba u vod, pramenů sv. Petra, známá pode jme
nem ,.coemeterium Ostrianum anebo Ostriani“.
40. Katakomba sv. Anežky, kdež byla hrobka sv. Audky
a její soukojenky sv. Emerentiany. K této katakombě přiléhá
pohřebiště Osu-ionské, čili vetší katakomba sv. Anežky.
4l—42. Katakmnba sv. Nilcomeda, ihned za branou Piovou,
ve ville „I'ntn'zi“. Sv. Felieiola, soukojenkn sv. Petronilly má
prý zde. hrobku. &podle toho by katakomba tato až do časů
apoštolských sahala. I toto polirebište přiléhá k dolům na písek.
Na blízku jest jimi menší kalukomba.
43. Katal'omba seupapežc Alexandra, sedm milníků od lně—
sta. l'odle. knihy papežnv (liber pontiíienlis) byl papež Alexandr
v r. 132. sedm milníků od města na cestě Nomentanské sťat, a
tamtéž pochovali. Wed 20 lety se zde kopnlo a skutečně nule
') Lupi Serene Epiuph. p. 4.
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na cestě Látka—kč.
zena jest hrobka Alexandrova a nová katakomba.
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Podle toho

náleži toto pohřebiště do věku 11.

'a cestě, která slave „Via Hburtiaň a vede k Tivoli, za
branou Tiburtskou, čili za branou san Lorenzo.
44. Katakomba av. Hippolyta, nedaleko brany. Podle sta
rých zprav byl zde sv. mučenník tento pohřben, a Bosio obje
vil i hrobku i sochu tohoto mučenníka v r. 1551. Dojemný a
krásný popis katakomby této a hrobky Hippolytovy podává Pru
dentius. (Prudent. Peristeph. X1. 153—218)
45. Katakomba av. Oyriaky čili sv. Vavřince. Zde byl po
chován sv. Vavřinec., a mnoho jiných mučenntků. Jmeno „Cyri
aky“ nese katakomba proto, jelikož pohřebiště bylo na statku
řečená matrony.
Na cestě do Praemm: „Via Praenestina.“
46. Katakomba malých rozměrů., dva milníky od brány Es
quilinské, na jihozápadní straně města, pode jmenem „Cata—

cmnbapomalu I' AcquaBOM“

kdež prý knězEmperantius

mnoho mučenníků pohřbil. Polohu katakomby teto podal Boldetti.
Na cestě, která slqie „Via Labíeana“, ještě více k jihu
města:
47. Katakomba sv. KustuUa, komorníka Dioklecianova. Sv.
Kastullus byl, jako akta jeho svědčí, zavražděn v dolech na pí
sek. Dříve bylo mnoho do této katakomby putováno, když ale
ostatky přeneseny byly do města, zapomenuto na ni., až v roku
1874 při stavbě železnice opět objevem byla.
48. Katakomba sv. Petra a Marcellina, sv. Gorgonia, Ti
burtia a sv. Heleny; také známa pode jmenem „katakomba u
dvou mou-uší“ (ad duas Lauros), kdež podle starých zpráv mu
čenníci naznačení odpočívali, jakož matka Komtantinova sv. He
lena. Hlava ale sv. Heleny jest uchována v kathedrálce Trevirské.
49. Katakomba čtyř korunovanýcb (Catacomba dei quattro
coronati) kdež odpočívají tito za dob Dioklecianových umučení
světci. V roku 841. dal papež Leo IV. ostatky jejich do města
přenesti.
50. Katakomba sv. Zotíka (Zotici), který prý za časů Ha
drianových umučen, a od sv. Symphorosy, manželky své pocho
ván byl. Zde odpočívali take ss. muteuníci Amantius, lremeus
& Hyacinthus.

xm o-bynamamma
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Na cestě, která se nove latinská (Via Latina), na které
v posledních desttiletlch mnohe zkoumány byly katakomby, let!:
51. Katakomba sv. Aproniamz (sv. Eugenie). Podle starých
zpráv b 'la isv. Eugenia zde pohřbena. Ostatky jejich byly za dob
papeže "ti-pánu \'l. (V.) do města přeneseny.
52. Katakmpdmsv. Gordiana a Epimcha. Gordianus prý
byl za časů Julinnovy'ch umučen u zde pohřben, kami již dříve
ostatky sv. Epimachn, mutenutka Alexandrinského byly přene—

šenyf)
53. Katakomba ss. Simplicia a Senňlíana, kteřlzto oba
mučennlci podle starých zpráv na svém vlastním statku před
branou latinskou pochováni byli. Podle Anastasia odpočtvala
zde “1sv. Sophie.

54. Katakomba sv. Quarto a Quinta.

Podle Bosia (libr.

III., c. 27.) n Ariughi (An'nghi |. IV., (1. 4.) jest prý napřede—

šlou kntnkombou totožna, aspoň jsou obě katakomby těsně ve
dle sebe.

55. Katakomba Multimax.

Podle zpráv, které ale nejsou

spolehlivy, poehovnl pl'ý zde Termllinus, jsa jestě pohan, dvanacte
kleriků papeže Stepdna l., a když sešel jako mučenntk za časů
Valeriana n Galliena císařů, pohřben jest zde.

Kiěmto
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nalmji' a po přísun nejsou té povahy, jako katakomby svrchu
zpamenulě
56. Pohřebiště sv. Priscilly mezi Quirinalem a Viminalem

(jeden z pahrbků, na kterých se vypíná Řím), na místě, kde
nyni chrám sv. Pudenciany stoji. Sv. Priscilla matka sv. Pu
dcns-u, prý zde více mučenniků pohřbila, & sice v jedné stnulni.
67. Taktéž učinila sv. Praxeda, která těla mnohých mu—
cennlků do studnice ukryla, na místě, kdež jest nyni chram di
&. l'rassede.

68. Flavianus, pmefekt města Říma a otec punnen Bibiany,
a Demetria, prý na pahorku Esquilinském množství mučennlků,
kteří utrpěli za dob Julianových pochoval, a sice na místě, které
zm'unojest pode jmenem „Ad wsum planinu,“ (u chlupatého
medvěda) nedaleko chrámu sv. Bibiany.
Katakomby ty nejsou soustavou v jedno spojenou; nebot
') Bosio lib. UL, cap. 26.

Pramenykn pom-lMnynlnn
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toho docíliti bránila povaha geologické půdy. Mezi jednotlivými
katakombami se nalezají nezřídka oudolí, jako ono „Tiberyf
řeky „Anio“ a „Almo,“ a do hloubky takové se hrobníci ne—
směli odvážiti, ant by byly katakomby přesnadno se vodou zapla
vily. Zhusta byl jim také v cestě „traventin“ čili tvrdý kame—
nitý tůf, tak žei při dobré vůliby nebylo lze bylo přes ty pře
kážky ve spojbu uvésti všecky katakomby.
Všecky nadzmíněné katakomby byly objeveny na základě
zprav, které nám podávají tradice starobylé, a památky docho
vané. Sem náleží: a) Martymlogium Hieronymianum, které ve
své nynější formě sotva starší jest věku VII. anebo VIII., ale
obsahuje zprávy z martyrologií až do časů pronásledování saha—
jících. Kniha papežů praví, že papež Klement jíž ve věku 1.
město na sedm okresů rozdělil, a v každém z nich po notáru
ustanovil, aby bedlivě zaznamenávali „akta mučenníckš."') A
byt i věc tato na jistose nedala osvědčiti, tolik aspon jisto jest:
že papež Fabian okresy města mezi diakony rozdělil, a sedm pod—
jahnů ustanovil, aby sedmi notárům k ruce byli při sepisování
akt mučenníckých. Mnoho z těchto sanamů, ba ponejvíce všechny,
byly, jakož svrchu již bylo řečeno, za pronásledování Dioklecia
nova zničeny. Jenom některé rozbitiny, a zbytky zachovány, a
ty pravě byly podkladem martyrologia Hieronymova. -- Z kte
rého ale věku jest ta nejprvější recense? Opisy ty nejlepší ne
vzpomínají nižádnébo mučenníka, který žilpo Julianovi; nevzpo
mínají na příklad mučenníků za časů Vandalů sešlýcb, a to jíž
aspon odůvodněnou „doměnkou“ jest, že manyrologium nebylo
v prvé formě sepséno po Julianovi císaři, a dojista ne po pro
následování se strany Vandalů. A však tot důkaz méně vydatný
jest, jsou ale jiné na snadě, z kterých jde, že některý fragment
do třetího, jiný do čtvrtého, a opět jiný do věku pátého náleží.
Tak se slaví na příklad podle martyrologia Jarolíinova památka
papeže Anthem dne 24. listopadu, kdežto všechny martyrologie
jiné jej na 2. leden kladou. Rozdíl mezi obema daty obnáší tu
díž jeden měsíc a 12. dnů, čili zrovna čas, ve kterém celkem
Anthems panoval. Památka udané v martyrologiu neplatila tu
diž smrti papežové alebrž dni nastoupení jeho. Den nastolení
se ale nealavil na počest mrtvého, ale pouze živého papeže; ná

___-—

') Anntas. lib. pandí. cap. &.
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sledovně byla zpráva o Anthemvi v martyrologiu obsažená ještě
za živobytí Antherova zaznamenána. I to sluší podotknouti, že
kniha papežův (liber pontiíicalis) i o tomčiní zmínku,te Anthe
ros akta mučennícká bedlivě sbíral a v chrámě uschovsl, & pro
tuto snahu byl praeíekt města, Pupienus Maximus, nan upozor
něn, & to právě inu ke koruně mučennícké dopomohlo. O zji
štění „prvé recense v této nynější fonně“ má do Rossi ne
skonalou zásluhu.
)?) Almanach křesťanský zaujímá druhé místo. Nejprve byl
vydán v r. 336, nedošel ale na nás v té prvotné formě alebrž v
pozdější rozmnožené recensi prací Furia Dionysia, Philokala z r.
354. Tam nalezáme 1) Seznam dnů pohřebních anebo únutních
papežů od Lucia až k Juliovi 1. (256—352). 2) Kalendář; a v
něm zaznamenané úhlavní svátky, i vánoční, výroční dni mu
čenníků, slavnost stolce Petrova a jiné svátky. 3) Katalog pa
pežů od Petra až k Liberiovi, který se zove Liberiův. Seznam
tento udává dni úmrtní papežův počínaje Antherem.
Předůležitý jest prvý díl almanachu, který udává dni pohřeb
ní papežův, a sice na tento způsob:
Dopor.—iliaEpiscoponm (pohřby biskupů).
VI. Kal. Januarias Dionysii in Calliati (a. 269)
IIL Kal. Januarias Felicia in Callisti (a. 274)
Pridie Kal. Januarias Silvestri in Priscilla: (a. 335)
1111.ldus Januarias Miltiadis in Callisti (a. 314)
XVI. Kal. Febr. Marcellini in Priscilla: (a. 304)
111. Non. Mar. Lucii in Callisti (a. 256)
X. Kal. Mai Gaii in Callisti (a. 296)
1111.Non. Augustus Stephani in Callisti (a. 255)
VI. Kal. Octob. Eusebii in Callisti (a. 310 v. 311)
VI. ldus Deceuib. Eutycbiani in Callisti (a.. 283)
Non. Octob. Marci in Balbína: (a. 336)
Prid. Idus Apr. Julii in via Aurelia miliario Ill. in Cal
listi (a. 352)").
') Pohl-by biskupů
27. prosince svitek Dionysiílv na hřbitově Knllistově
30. prosince
„
Felixův
,
„
„

(r. 269)
(r. 274)

81. prosince
10. ledna

(r. 385)
(r. 814)
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Seznam tento následuje bezprostředně po seznamu prefektll
města, kteří současně v Římě ouřadovali, a okolnost ta přiměla
de Rossiho k domněnce, že oba seznamy jsou vzaty z prefektu
ry městské, ač se nezdá., že by od polovice třetího věku byla
vláda císařská jmena papežů byla v archivech svých zazname—
nané měla, de Rossi udává však vážné důvody, že tomu tak bylo.
7) Jedna z tech nejdůležitějších památek křesťanského dé
jepisu jest „liber pouti/india“ (kniha papežů) Anastasia biblio
thekáře. Anastasius žil ve věku IX., od kterého na nejvýš ještě
životopis papeže Mikuláše pochází. Rossi rozeznává mnoho re
cemí; ta nejstarší dosahuje roku 530. Prameny, z kterých liber
pontiiicalis povstal, jsou místy daleko starší, nežli na kterých
spoléhá svrchu zmíněný almanach. Zde onde nesouhlasi liber
pontiíicalis s almanachem a s martyrologiem Jarolímovým.
Sem sluší přičísti i pozdnější maftyroloyie, jako Bedova,
Adonovo, kalendáře, a knihy liturgické. Přede všemi vyniká „So
crmnentarium Lva I., a Akta mučenníků (Acta martyrum sin
cera), jak je vydal Buinart (Paris 1689, Amsterdam 1713 & ča
steji). Velikou důležitost mají do sebe topografie města Říma,
ač ty dvě. nejstarší: „Notitia urbi: Roma“ a „Gm—ioannurbís
Roma,“ o katakombách zmínky nečiní. Prvou zprávu o nich
dává almanach Polemia Silvia :: r. 449. Druhý mnam pohře
bišt Římských jest z vékuX_ Třetí seznam podává kniha: „1m
rabih'a wbr's Romae“, a však velmi neobratné, tak že Bosiův
úsudek o ní ten jest: že odstavec 0 katakombách se nedá ani
použíti.
Zvláštní třídu dokumentů ku seznam katakomb tvoří staré
itinemn'e (čili cestopisy) k vůli poutníkům do Říma sestavené.
Prvé itím—farm povstalo za doby papeže Urbana II. (1095)
Původní text není dosud znám, ant pouze recense pochodící od
Viléma z Malmesbury, spisovatele věku XII. nás došla. Autor
však nepracoval z autopsie, alebrš podle originalu mnohem star

Íšíem
2&
29.
21.
8.
7.

května
srpna
sli-i
prosince
října

umi: Luciuv
„
„
„
,
„

ss hřbitověKallistovš (r. 255)

Kljův
„
Štěptndv
,
Eusebiův
„
Eutycbianův „
Markus

„
,.
„
„
.

,
„
„
„
Balbltry

u. dubna
„ Julidv nacestš Aurellkéathtím
Kun-ms (r. 352).

(r. 296)
(r. 255)
(r. 310 neb 811)
(r. 283)
(r. 836)

milníkem na hřbitově

8

34

Inner-rts, opat Jan.

sího, ani klade ostatky mučenníků do katakomb, z kterých již
dávno do Říma přeneseny byly. Druhé itineran'um vydal po
prvé Mabillon v r. 1685, a sice ve čtvrtém svazku svého díla:
\'etera Auacleta, z rukopisu Einsiedelského; lépe ale vydal ru
kopis tento Haenel'). Bossi klade jej do druhé polovice veku
V111. Ještě důležitější jsou topografie, pochodící z rukopisu Sol
nohradského, a které spolu se spisy Alkuinovými na útraty klá
štera sv. Emerama v r. 1777 vydány byly. Jedno z nich má ti

tul: .Notitia Ecclesiwn

urbis Romae', „Zpráva o chrámech

\ městě Římě“, ač nemluví leč o pohřebištích a chrámech ko
lem Říma; druhe: „De locis sanctís, quae sunt fon's civitatem
Romae“ (0 místech svatých, které jsou venku za Římem), jest
opis zhoršení z cestopisu Wtirzburskóho, který Eckart v r. 1729
vydal. Prvé itinerarium pochází asi z časů papeže Honoria
(625—338),druhé jest málo mladší. To prvější jest předůležite,
ant p0pisuje co nejdůkladnéji, a sice po pořádku katokomby.
Konečně se sem řadí seznam ostatků, které opat Jan za
časů Řehoře Vel. sebral, a královně Lombardů Theodolindě do
nesl. Seznam ten se naleza do dnes v kathedralce v Monze. A
však nesmíme sobě představiti sbírku ostatků, jak se nyní da—
rem dáva. Tehdáž toho nebylo na západě. Sv. Řehoř píše v do
pisu ku císařovně Konstancií1 o kterém jsme se již zmínili, že
na západě se má za to, že jest. svatokrádežno, dotknouti se
ostatků svatých. Co prý dovoleno, jest to, že volno, lněnou lát
kou se dotýkati hrobek jejich. Za ostatky platil i olej, který
hořel v lmnpách u hrobu mučenníků. Takového druhu byly ostat
ky, které přinesl opat Jan. Ve svém seznamu zpomíná opat těch
kaplí a hrobů, které navštiviti mu bylo, aby oleje sv. obdržel,

a on vypočítáváje po řadě, jak je navštiúlf')
') Archiv !. Philologie V., lí9—188).
") V okolí Říma shledavame vícero katakomb,do nichž se Římané pro
jejich udílena-t zřídka kladli, alebrž obyvatelé : měst . důdin ko
lem mm. jaoudch. Katakomby ty mají jméno: „Katakomby subur—
bikarnL“ Jsou pak: 1) Kataknmha sv. Hilaria, 28 milníků od města.

a) Katakombasv. Prima . Feliciam, “ milníků od Řím

3) Km

komhn sv. Restituta, 16 mil. od města 4) Katakomba vrchn „Lih
nano“, 22 milníků vzdalenn. b) Katakomba sv. Viktorie, 80 milníků
za městem. 6) Katakomha sv. Theodory, 28 mil. za městem. 7) Ks
takomba sv. Sabinilly, kteri již v r. 1640 objevena byla. 8) Kata
komba u Snu-i, as mil. od Říma. a) Katakomba u Bresciano. as

zum ni.-u . „hmmm
IV.
Dejeplsió zprávy o katakombách.
V předešlém bylo řečeno, že pohřebiště prvé křesťanů jsou
i začátkem katakomb, dějepisné zprávy tedy o nejstarších po
hřebištích křesťanů zavírají do sebe i děje nejprvnější katakomb.
Pohřebiště. čili katakomby měly za nejstarších dnů pro vy
znání sv. víry důležitost velikou; nebot- tam se směli křesťané
bez překážky shromážďovati. A tato svoboda shromážďování se
v katakombách odtud se wan, že platilo v Římě místo pro po
hřby určené od dob nepamětných vezdy za svaté, a bylo to nejenom
zvykem ale i zákonem. Bylot zajisté místo pohřební, abychom
tak řekli, privilegovšno, bylo misto nábožensky posvěceno, a to
právě bylo po zákonu důstatečno, aby nepodlehalo obyčejným před
pisům o přenosu majetku, aby nemela mistanižádná preskripoe,
ale aby jako majetek nezadatelný, jako svéřenství (fideikomis)
rodině se zachovalo'). Odtud čteme také zhusta na monumen
tech pohřebních pohanů Římských: H. M. H.Ex. 'r. N. s. (Hoc
Monumentum haaredes ex testamento ne sequantin') t. j. že se
nesmí místo pohřební na jineho ani z poslední vůle přenášeti,
ale že trvá býti stálým majetkem rodinným. Zákon 'tento smě
řoval vůbec k pohřebištím, a chránil tudíž i pohřebiště křsťanů1
tak že i ona požívala záštity zákona, jsouce i s hřbitovy pohan
skými pod vrchním dozorem pontiňků pohanských, i tehdáž, když
osoba křesťanů pro víru zákonům dávno byla propadla.
Po zákonu Římskem bylo dovoleno, pochovati i těch, kteří
jako zločinci byli odpraveni, ano telo zločinců muselo vydáno
býti těm, kdož sobe ho žádali ku pohřbení.“) I edikt Diokle
cianův & Maximianův ztvrdil výsadu tuto, ač pravda jest., že
nenávist a nesnášelivost pohanův častých výminek vynutila,
aby těla mučennícká, a jejich ostatky nedostaly se do ru
kou křestanů, jakožse dělo na příklad u sv. Polykarpa"*) a mu

WA

za mmm. 10)Pobřeblltšu města„O-tla"nebylo.. hypo
gaenm (podzemaké), ale napovmhn zemském. ll) Hrobky n .Porto'
jsou taktů na povahu. 12) Pohřebiště u „Bovile', v Ariocia, : '
Anzio, v Alba-no a v Morlupo.

') Cio. de legg. u., 24.

") Corporaanimadversonnnquibnslíbetpetentibns od lupům

danda

sunt.. Digest. XLVIIL 24, 2.

“') Martyrol. Polyc. c. 17.

3.
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čenníků Lyonských. A však ai do začátku věku třetího nebylo
zákona, který by byl vadil pohřbíti mučenuíka, aspoň ne vseobec
ného. Co se z této strany oproti křestanům dělo, stávalo se ta
natismem rozlícené lůzy, a nebo svévolí těch, kteří vládli ať již
v Římě anebo v provinciích. A právě za tou příčinou, že zá
kon pohřebiště vůbec, a pohřby zvláště uikonuité ochrany pozí
valy, povstaly katakomby nejstarší, stávajíce se právě. proto i
úkrytem bezpečným, když ne vezdy, aspoň jistými dobami na
proti násilnietví pohanskému. Původ jejich prvý byl prajedno
duchý. Některý zbožnýŘíman nebi matrona Římská ulitovela se
nad zohaveným tělem mučeuuíkovým, i pochováno ono nastatku,
neboli majetku šlechetné dobrodejky, a tak povstala katakomba
nesoucí jméno mučenníkovo. _
Privileje, kterými zákon ctil místo pohřean směřoval ne.
toliko na povrch role pro pohřby určeného, ale i k podzemí čili
k tak zvanému hypogeeum. V Římském světe čelily zákony tyto
ku hrobkáin privátným, nebot pohané neznali universálné, k celé
societé se beroucí lásky, ant ta z křesťanství vyproudila jest..
Odtud také církev, která slynula svou nevyrovnanou péčí o chudé
za živa, vstípila zajisté svým vyznavačům, aby, védouce, že v Kristu
Pánu jsme všichni synové a dcery Boží a povoláni k účasti na
přirozenosti Boží, dOpřáli svým chudým bratřím mistečka vedle
sebe po smrti. Vzácní ale a vznesení nečinili tu rozdílu mezi uro
zenýin a otrokem, ale láskou křesťanskou v starém věku vůbec
známou vyrovnali nesrovnalosti vyplynulé ze sociálních poměrů
pohanských.
K tomuto tím snáze lze přistoupiti, ant tím časem, když
víra kiestansků na brány Římské husího.,bylo do osmdesáte kor
porac, anebo chceme-li bratrstev, která se zvala „kollegia“ jako
vojáků, mstrosů, rybářů, pekařů a t. d., ktera se k tomu účelu
shlukla, aby údům svým zemřelým čestný pohřeb vystrojila. Z
toho zajisté jde, že křesťané netoliko vedle své lásky křesťanské,
pokud byli zámožní, svým chudším bratřím a sestrám dopřávali
na svém majetku rodinném pohřebního mista, ale i že tak po
stávajícím povšechném zákonu učiniti směli, shluknuvse se tak
též v bratrstvo mkonnité podle vzoru kollegií pohanských.
Trojan zakázal haaterie, čili kongregace, neboli bratrstva
křesťanů zvláštním ediktem, a vsak přese všechen zákaz dovolil,
aby se směly kollegie vůbec jednou za měsíc ku prospěchu almu

Kalloy. k. podpořechudých.
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žen a sbírek pro chudé scházeli, který privilej Septimius Seve
rus na celou ltalii a na provincie rozšířím. K tomuto privi
leji nese se'as Termllian ve svém obranném spisu, kdyz dovozuje.
kterak křivo jest, žeby křesťané byli společnosti lidské neuži
tečni aut o nich jde jeden hlas: „O jak se ti křesťané miluiíl“
aniž by vylučovali z povinného milovéní pohany, ant podle při—

rmeuosti, a tudíž po právu přirozeném všichni lidé vespolně
bratří jsou. Obmčsíčné prý se scházejí, a každý vedle své vůle
dává darek ve prospěch sirotků, starců, vězňů, chudých, a jejich

pohřbů a t. d.“)
Křesťané měli tudíž v zákonu Trajenovu tu výhodu, že se
směli scházeíi aspoň obmčsíc ku prospěchu chudých, jsouce v
držení Společných pohřebišť z lásky těch, kterým rodinná místa
pohřební náležela, a tím se stali mocným příkladem v societě
tehdejší, aby i pohané laskavéji se chovali k chudým svým i za
živa i za mrtva. !( tomu mohla působili církev tím vydatněji,
aut sice nevěra materialistických Epikureovců, kteří více neosnili
člověku po smrti, lec jako mrchu zdechlou, sice mnohé uchvá
tila, ale víra v nesmrtelnost v praxi veskrze vrch držela. Bohéči
sobě zakládali nádherné hrobky, chuďasové se aspoň spojovali v
kollegia, aby slusne pohřbeni byli. Odtud mii původ tak zvané
') Marcian Digest. XLVIII., 2, l. Pormittilnr tennioribus stipem man—

strunu omíerre, dum tamen nemelmmm

coo-atmo sub prstenu

hujumodiillicitumoollegiumooestQuodnmtnnh-in orba,-sd
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kolumbarie, (podle našeho jazyka holubniky), kdež mohl sobě
člověk voliti místo pro zbylý popel odumřelého těla svého.
_
Katakomby byly tedy podle všeho útulkem bezpečným, as
poň za prvých časů křesťanských. Proto se zde křestaně zhusta
schazívali, a za tou zase příčinou zuřila chátra proti pohřebištím
křestanským. Prvý příklad zuření toho zaznamenal Tertullian,
neboť ten dává zprávu: že v Karthagu naproti hrobům křestam
ským se chátra rozzuřila, volajíc: Areae non sint'). Zuření to
mělo za následek i krutě edikty císařů naproti katakombam.
První edikt vydal císař Valerian v r. 257, a však výnos ten ne
čelil tak proti hrobům, jako proti schůzkám v katakombách ob
vyklým. Později však směřoval každý dekret císařův naproti
víře i naproti křesťanům i naproti katakombám.
Bouře, o kterých činí Tertullian zmínku, dávají na jevo, že
křesťané v Karthago měli pohřebiště vespolně, a z této okolnosti
snadno učiniti nález, že na Řím také vespolné křesťanské pohře
biště měl, snad že i více vespolných pohřebišť.
Vespolné pohřebiště papežův byla „memoria Petr-i,“ čili ono
místo na pahorku Vatikánském, kdež byl sv. Petr pochován. O
tom svědčí kněz Kajus"), který dí v dopisu svém ku Proklovi, před—

nímu obhájci učení Montanova, jehožto následode i Katafry
gové slouli: „Ja pak ss. apoštolů vítězná znamení patrně ukázati
mohu. Nebo chcešli jíti na horu Vatikánskou, neb na cestu,
kteráž Ostienská slove, najdeš vítězná znamení těch, kteříž cír—
kev tuto založili.“
Druhé vespolně pohřebiště papežův byla katakomba Kalli
stova. V hrobce sv. Petra na Vatikaně byl sv. Viktor poslední
pohřben (r. 202). Od té doby se kladli papežové (ad Catacum
bas Callisti“) do pohřebiště Kallistova. Papež Zephyrin ustano
vil za správce hrobky papežské sv. Kallista. Papež Zephyrin
ustanovil svého diakona za spravce hrobky této, aby tak vyhověl
požadavkům tehdejšího sem tihnoucího zakona Římského. Římský
zakon d0pouštěl, jakož bylo již podotknuto, aby mohly obmě
síčně činěny býti schůzky ku prospěchu chudinstva. Avšak zá
kon ten držel výminku, aby kollegium, kongregace, aneb chce—
me—libratrstvo, sobě zvolilo syndika, prokuratora čili spravce,
kterýby záležitosti bratrstva obstarával, je zastupoval, a vespol
') Ad Reapnlam np. 8.
") Podle Eusebia hist. 11., 26.

Spravce katakomby.
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nou pokladnu spravoval. Takovým prokuratorem byl za času
sv. Xysta i sv. jahen Vavřinec, jsa správcem pokladny bratrstva
po zakonu upraveného. Ze sbírek tak činéných žili jsou netoliko
rhudí, ale i klerikové. První diakon cirkve Římské, sloul po—
zději archidiakon (arcijahen), a autorita jeho byla nemalá, tak
sice, že zhusta mhidiakonové ti na stolec Petrův dosedli. ] sv.
Kellistus byl prokurator, syndikus, neboli správce vespolné po—
kladny pro chudé, a tím isprávce katakomby, kdež se bratrstvo.
vlastně křesťané, scházívali. A poněvadž sv. Kallistns vrchní do
zor na katakombou touto měl, přeneseno jmeno jeho na kata
kombu samu, které odtud Kallistovou sloula. V katakombé té
bylo od Zephyrina až ku Silvestrovi I. dojista 13 z 18. papežů
pohřbeno.
DeRossi míní, že pohřebiště Kallistovo bylo papeži od né
jaké bohaté rodiny datováno, a důménka ta má v tom důstateč
nou oporu, že sv. Fabian v r. 238. s pohřebištěm tímto, jako s
majetkem církevním (papežským) naložil, rozdeliv je mezi dia
kony, a přikazav, aby na něm vícero budov bylo postaveno.
Tyto budovy byly as modlitebny zřízené nad katakombou, což
se tím spíše státi mohlo, aut od Karakally až k Deciovi církev
Boží částečného míru požívala. Sv. Fabian papež sešel mučen
níctvím v r. 250. za Decia; ale sé kruté řáděno dobou tou na
proti vyznavačům víry křesťanské, tož se neděje nižádné zmin
ka, žeby Decius byl i naproti katakombám se byl obořil. Za Va
lel'iaua však v r. 257 bylo jinéče, nebot jim byly zakázány ve
škery schůze a shromáždění v katakombách Za ného byl Sixtus
ll. papež v katakombě sv. Praetextata stat, (jakoži jahnové jeho,
mezi nimiž i sv. Vavřinec mučenníckou korunu obdržel), jelikož
nešetřili prý zákona daného. V roce 260. odvolal Gallienus vý
nos naproti katakomba'm.
Od těchto dob se ještě více přesvědčili křesťané, že nebu—

de tak snadno se bezpečiti a spoléhati na posvátnost hrobů i
zákonem i zvykem Římským vůbec uznanou; a proto se snažili,
vchodů do katakomb co možná nejvíce utajiti. Stopy o tom shle
dávají se na schodech, které z arenarií čili z dolů pískových do
katakomb vedou. A právem tak učinili křesťané; nebot zhusta
se pohané vedrali do hrobů, po křestanech pátrajíce, je jímajíce
ano i vraždíceJ') Zvláště se tak dělo v druhé polovici věku tře

' „Donnejmobleumdennévymvtnh avraždéjínasvnšich
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tího. Tak bylo vroku 284 množství křesťanů, kteří ]: vůli tomu,
aby mučenníki'un Xi'j'santhovi a Dariovi počest vzdali, do kata—
komby (via Salaria) sestoupili, tamtéž za živa pochováno,
nebot krozkazu císařové byl vchod ku katakombě ihned zazděn,
a velikou spoustou kamení a země zahszen. Křesťané neměli tu
diž ani v hrobícb pokoje pred násilnictvím pohnnův. A zase opět
kladeno jim za vinu, že v katakombách se skrývají, do kterých
byli vehnani, a spílano jim, že jsou národem štítícím se světla,
& hledajícím skrýše.*)
Pronásledování zvláště tuhé s kruté bylo za císaře Diokle
ciana v r. 303. Modlitebny byly spustošeny, vinice a role, pod
kterymi se katakomby nalezaly, od státu zabaveny. Za tou pří
činou propadl i majetek papežův, vinice, pod kterou jest kata
komba Kallistova, a tudíž nebyli papežové Marcellinus s Mar
cellus v kntakombč tě, v kryptě papežů, pochováni. Marcellin
odpočíval v ln-yptč, kterou sobě byl zřídil v katakombě ss. Pris
cilly, a Marcellus upravil nove pohřebiště pro sebe na cestě Sa
larské, když byl sobe vyžádal potřebného svolení na matrené
Priscille. Plán k této katakombč hledí k budoucnosti, nebot jest
soustavně zařízen. Koncem r. 306 přestalo pronásledování církve,
ale zabrané statky církevní byly teprv v r. 311 vráceny.
Farní kostely slouly „titnli“, a byly dlouho před Marcellem
ustaveny. Již Eusristus, šestý nástupce Petrův, rozdělil Řím k
vůli sprave duchovní mem"kněze a sedm jahnů. Sv. Fabian při
dělil Mokresů městských 14 diakonům. Později bylo okresů 25,
které sv. Marcellus Opětné obnovil. Každý farní okres, čili kaž
dý titul měl pro sebe jednu neb i více katakomb, aspoň od dob
sv. Fabiana. Za času sv. Damasa 'měl každý titul dva kněze
přidělané, z nichž jeden vrchní Správu vedl. Jeden z nich měl
as v int-stě službu, druhý při katakombě k titulu slušící. Zaří
zení ale to bylo mnohem dříve, ent již sv. Cyprian o něm zmín

ku činí.“)
Ediktem Milánsky'm(r. 312) začíná nová perioda katakomb.
schůzích : shromaždeních“ Quotidíe obsidemnr, quotidie prodimur,
in ipsls plurimum coetibns et congregstionibus nostri- opprimimur.
Tei-mil. Apolog. cap. 7.

') Jak dí Minulius Felix: ,.lstebrosa et lucífugu natio.
") Cyprian. Ep. XVIII. „Felix, qui presbyterium snbmínístnbst sub
Decimo.

Baslllkylala luby “četniků.

“

Svat. Melchiades papež byl ještě v kryptě papežské v kata
komhě Kallistově pochován, papež Silvestr však v pohřebišti sv.
Priscilly, ale nikoliv v kryptě, alebrž v basilica, kterou as sám
byl výstavěl. Od té doby začaly pohřby i laiků křesťanů v ba
silikach, anebo aspoň kolem basilik na způsob našich hřbitovů.,
jsoucich kolem chrámů našich.
Stavby basilik děly se od dob Konstantinových velmi zhu
sta, a sice nade hroby mučenniků. Jelikož ale krypta muěenni—
kova nezřídka velmi hluboko v pahrbku se nalezala, musel se
tento snésti, a nebo basilika sama do pahorku jako vestavěti1
tak že do vnitřku takove basiliky dolů jako do sklepení se se
stupovalo, což viděti lze až do dnes v chrámu S. Agnese fuori
le murs., do něhož se poschodech hluboko dolů sestoupiti musi.
Tim arci se mnohá katakomba valně porušila., a to 'bylo u při
ěině, že sv. papež Damasus pilně přemýšlel, jakby i katakomb
ušetřil, i úctu starobylým hrobům těmto povinnou povznesl. Za
basů Dioklecianových nasypali křestané, aby hroby mučenniků
před zneuctěnim zachránily, vchody do katakomb zemi1 tradici
se ale zachovala poloha jejich. Damasus dal zem ku katakom
bám přivalenou odstraniti, rozšířil vchod. a aby přístup do ka
takomb poutníkům ještě více usnadnil, kázal opraviti schody ku
hrobkám pamatnějšim, okráslil je mramorem, upevnil kamenem
a cihlami, a přičinil překrásné nápisy ku poctě muěenniků.,jaké
se až do dnes v katakombách shledávaji.
Kdežto se od roku 864—369 křesťané více na povrchu buď
v basilika'ch a nebo kolem basilik kladli, aspoň u větší míře,
nežli v kntakombách: stal se od roku 370—371, tedy za časů
Damasových obrat. zau se věru, jakoby ti, kdož muěenniky na—
vštěvovali v katakombách, touhou byli uchvácení1 odpočtvati ve
dle nich po smrti. Navětěvováni to dělo se velmi často. 1 sv.
Jarolím chodivaljiž jako hocha jinými jinochy do katakomb zvlá

ště v neděli!)
l") Dum snem pusr et liberalibus studii. erudiror, solebam cum cae—
teris ejusdem south et propositis diebus dominicis sepnlcra aposte
lorum et msrtyrum clrcumire, crebroque crypt-s ingredi, quae in
terrarum profundo deto-aaa, ex utraqus parte ingredientium per pa
rietel habent corpora sepultorum et ita obscura sunt omnia. nt pro
pamodum illud prophsňeum compleatur: duoendmt in infernum vi

ventes (po. 55,16). Et raro duupsr lumen nami-um honorem tem
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Zvlaste překrásně opěvuje katakomby básník tehdejší doby
Prudentius (Peristeph. XI., 153—218). Popisujeí úctu ostatkům
věnovanou, vzývání svatých. a útěchu, jaké se jemu samému do
stalo u oltáře hmtky sv. Hyppolita. Popisuje, kterak hrobky
ss. muienníků a niučennic byly stříbrem a mramorem ozdobe—
ny, kterak se valí mládež po celý clen od východu slunce až ku
západu, kterak příchozí do katakomb líbají hroby svatých a své—
tic: p0pisuje svátky k poctivosti mučenníků konané, a kterak na ta—
kové dni se hrne šlechta a lid. aby vzdali poctu dotýčnému svatému.
Poeta mučenníkům konaná pudila kňestany k touze, aby
měli po smrti své hrobove místečko co možná nejblíže u hrob
ky některého mučenníka. anebo mučennice, a pro tuto touhu ne
šetřili znčasto ani symmetrie kapli. nebo-li arkosolií, ani staro
bylých maleb překrásných. Tak vzrůstalo katakombám samým
nebezpečenství velike. a to tím více, jelikož za dob tehdejších ne
meli kněží dozoru nade hroby a nad katakombami, alebrž
hrobníci (fossores). Aspoň seuečte více, že tomu neb onomu bylo
místo pohřební dáno k rozkazu papežové (jussu papae), alebrž
o smlouvě hrobníkii s tím, kdož sobe místo v katakombé za
koupil. Hrobníci sami byli v starém věku klerikové nižšího po
svěcení, anebo byli aspoň duchovenstvu vehni hlizd; želeti ale
jest., že touze lidu, hrob míti na blízku mučenníkovu přespříliš
hoveli, ač ona touha, i povolnost hrobníků dobře se ospravedl
niti může. Sv. Augustin sám ji ospravedlňuje ve svém dopisu k
sv. Paulinovi, biskupovi z Noly.*)

Pustosení katakomb byt i upřílisenou láskouk hrobům mu
čenníckým a úctou k ostatkům dojista nerad videl sv. papa
Damasus, maje pilnou o to péči, aby se zachovaly. A snad že
dal to najevo i tím, že nechtěl, aby byl pochován v katakombě
Kallistově v hrobce papežské, alebrž nad katakombou. O tom
dava usvědčení i hrobní nápis jeho, ve kterem dí: že chtel na
povrchu oudy své uložiti, jelikož se bál ostatky svatých zne
pokojovati:
porat tenebruum, et non tam fenestram quam foramen denni-i lu
minis potes: runumque pedetentim accediwr, et cava noctis circum
datis illud Virgilianum (Aeneid. II., 756) proponitur: „horror ubi:
que animos simul ipu silentin temat“ (Hieronym.inEzech. cap.9.)
*) Quod vero quisque apud memories mar-tymu: sepelitur, hoc tantum
mihi proda-ase videtur defuncto, ut commendam eum edm marty
rum patrocinis aíi'ectus pro eo suppliutionis antenu.
8. Aug. do

curapro monulsmá..

Lonpenltun. : Katakomboa am

“

Hic Damasus volui mea condere membra,
Sed timui sanctos cineres vexare piorum.
Za toutéž as příčinou kára arcijahcn Sabinus v epitaphiu
nalezeném v katakomhě S. Lorenzo velmi ostře snahu, míti hrob
vedle hrobky mučennlkovy, pravé: že bližší budeme svatým, čim
světlejší bude život náš. & že k tomu není potí'ebí, aby tělo bylo
na blízku mučennlků, aut duchem máme spa-lnu za nimi:
Nil juvat. imo gravat tumulis hmrere piorum,
Sanctorum meritis optima vita prope est.
Corporc non Opus est., anima tendamus ad illos.
Quae bene salva potest corporis esse salus.
Od roku 373—400 dělo se pochovávaní v katakombách
pouze z polovice v katakombách, & z polovice na povrchu kolem
basilik. Od roku 400—409 ubývalo pohřbů do katakomb, až
pak po roce 454 zanikly docela.
V roce 410 dobyl divoký Alarich Řím, obyvatele buď po
vraždil, anebo svobody zbavil, všechny ale ožebračil1 vydranco
vav město, tak že úcta ostatkům obvykla se nemohla více ná
kladně a velikolepě na odiv stav-čti. Gothové loupili v Římě po
tři dní, a však nedostává se zpráv. žeby b_vlipoškodili basilik
anebo katakomb. Totéž platí o Vandalech, kteří seŘlma v roce
457 za Gensericha zmocnili. Od toho času zanikl i duchovenský
řád hrobníků, snad že i spíše, ant od roku 426 se nečiní zmín
ka o nich.
Na konci pátého veku opravil katakomby papež Symma
chus. V roce však 537 přivalili se Ostgothové na Řím, & neše—
třili ani katakomb. Kniha papežů dí o nich: že zničily chrámy.
a rušili těla mučenníků. (Ecclesia et corpora martyrum exter
minata sunt a Gothis). Papež Vigilius opravil, pokud lzelo věci
poškozené, a rozbité nápisy Damasovy nahradil kopiemi uč nedo
konalými. Nové pohromy stihly město od Totily, po kterých pa
pež Jan 111. v r. 568 katakomb.-im zvláštní péči věnoval, a na
řídil, aby kněží z města služby Boží v nich obstarávalL jakož
se dělo za starodávna, ale příkazu Janova nedlouho bylo šetřeno.
Snad již ve věku V. byla některá těla svatých do basilik
do města přenešena, v míře rozsáhlé však se tak dálo za papeže
Pavla I. když Iongobardové v r. 756 pod Aistulfem Řim zapla
vili a mnohých sc dopustili zločinů & svatokradoží na katakom
bách. Pravé za temi příčinami byly zřídka navštěvovany, pozne—

“
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mihla zapomenuty, tak že jich zhusta používánojako místa k uza
vírání dobytka. Tím se stalo, zvlaste za časů papeže Pavla 1.,
že množství ostatků z katakomb do chrámu sv. Štepsina, a av.
Silvestra bylo převezeno. .Imena svatých, jejichž ostatky byly
přeneseny, vryty byly na mědi-né tabule u vchodu do chrámu
sv. Silvestra, & chovají se až po dues.
Bezprostřední mietupce Pavla !. Štepan Ill. nenásledoval
příkladu předchůdce svého, alebrž chtel katakomby předešlé slave
navratiti. Zvlašté byl toho pilen papež lludriun I. chtčje, kde,
třeba bylo, v katakombách opravy zaříditi, tak že všade téměř
se alde-dávají stopy horlivosti papeže tohoto. Vémým stoupen
cem jeho vsnaze této byl papež Leo "L"). A vsak přesevsechno
úsilí nepovedlo se papežům temto katakombám kn bývalé slávě.
dopomoci, ony klesaly víc a vice v zapomenutí a zříceniny. Zu
tou příčinou dal Paschal 1., dne 20. července 817 do basiliky sv.
Praxedy odvézti 2300 tél sv.mučenniků, jakož o tom svědčí ná
pis v S. Ihnasede.. V tomto směru působili i papežové Sergius
II. a Ico W., a Bonifác IV. Ton ml.-rou klesaly katakomby více
u více.; a zase prave sešlost. jejich davala podnět. k tomu, aby
ostatky svatých odtud se do vnitř města přenášely.
Přes to přese vsechno, že katakomby přestaly býti místem
poutí v prvé polovici věku IX., navštívil je papež Mikulášprvní
(v r. 860) dal některé opmviti a velel, aby se. v nich služby
Boží konaly. Také čteme, že se děly vXI., aXII. návštevy vka
bakombách. Avšak odtud se neděje zmínka.,žeby jiné katakomby
se byly navštěvovaly,nežli ty, které jsou ve spojbe s basilikami, jako
s basilikou sv. Herna, sv. Valentina &sv. Satin-nine. Konečně ?a
nikly i ty návštěvy ve věku XV. Jedna jenom požívala přízně
poutníků napořád, a to byla. katakomba sv. Sebastiana, která,
jakož bylo pověděno, měla polohu krajiny, která sloula ad cata
cumbas, odkudž napotom jmeno to na všecky pohřebiště pod
zemní se přenášelo.
Od dob tedy, kde k rozkazu Pavla I. ostatky svatých do
města Říma byly odvezeny, nastala pro katakomby perioda. „za—
pomenutí“. Poutě do nich zanikaly, a úcta k nim víc a více
odumírala. l'et set let trvala tato trudná doba pro katakomby.
Krypta „di aan Pietro“ & „di san Sebastiano“ byly ty jediny,

') Lib. poutif.xcvn—xcvm

Mlade-lo klasicke vědy. Cleona-í.

“5

do kterých se putovalo, a jenom zde onde zabloudil některý :
poutníků do té neb oné katakomby, aby sobě odtud ostatků vynesl.
Tu nastal věk XV., doba, ve které paganismus, pí'emožený
a davno již v hrob uložený zacal oživovati, a jaíse ihned tlouci
pode jmenem „humanismus na bránu katolické církve. A právě
ten paganismus upozornil na katakomby. A jak se to minulo?—
V Římě se ustavila akademie, která se zanásela literaturou, &—
losoíií a staxožitnostmi. Udové této následovali příkladu Floren
čanů, kteří uvedli do módy „humanismus klasický“, a přikládali
sobě jmena antická., šílenství to, které i jinde dosti následovníků
mělo. Akademie ta se konětituovala jako společnost kněží klasic
kého umění a klasické vědy, a proto měl předseda její „Pom
ponio Leto“ titul „Pontifex Maximus“ (nejvyšší kněz.) Horší
však, nežli toto dětinství a šíleně Opiěení se po starých davno
zaniklých ěesecb') byla ta okolnost, že spolek sám pro tajnůst
kai-ství, do jakého se ukrýval, do pověsti se dostal, že nejenom
sobě hledí forem pohanských, ale že jest skutečně také pohan—
ský. Pověst ta nebyla bez podstaty. Spolek byl žalovan pro vele
zradu a haresii, avsak údově zatknutí bylipo roce zvězení pro
puštěni. Jeden z nich „Platiuo“ se pomstil naPavlu ll. apřed
chůdcích svou vášnivou historií papeže Pavla II.
Mezi tím začali učencové smysl svůj obraceti ku katakom
bam. Spis .Mimbília (Irbis Romae', místopis věku XII., udava
21 katakomb. Panvinio zdokonalil tento mnam ze života pape
žů od Anastasia, a z akt mučenníckých. Podnět k tomu zavdal
humanismus, nově to vydání ošumělěho paganismu, ještě více
ale heresie mnicha Wittenbergského, hrdého to a fanatického
Martina Lutra. V roce 1578 dne 13. května kopali nádenníci
na. pravé stianě cesty Salamké, aby se dodělali puzmhinky, a
hle tu přišli na katakombu. Od té chvíle začala, jak dí de Rossi
věda de Roma subtcrmnea (o Římu podzemním). Dominikán
Španělský Giacconi byl prvni, jenž se oddal studiu věci v kata
kombách objevených, a což byl vyskoumal pilně srovnal, a mi
kresy starožitností do album snášel. Tomutěž studiu se věnoval
přítel jeho Filip de Wiugbe, Belgičan, jehož ale brzká smrt
") O tomto blůznovství nalezl de Rossi mini—bitověsv. Kallisty hojnost
dokladů, neb tam byla na stěnách vryta jmena Rní'us, Fabius, Pony
ponius :. t. d. t. ). aa vlady nejvyětího kněze, předsedy l-eěeně

akademie.
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uchvátila. Ztráty jeho trpce želeli Giacconi, Barouius a kardinál
Fredorigo Borromeo. Sbírka stamžitností jím seban naleza se
v bibliothece Bruselské. Částka zpráv jeho dostala se ale tomu,
jenž jest vlastně Kolumbem katakomb, a ten jest Antonio Boaio.
Původem byl z Malty, a maje zvláštní núchylu k stamžitnostem,
a neobyčejnou schopnost k vyskoumání jich oddal se tomu celou
duší od 18. roku věku svého po 35 let. Nejednou sestoupil do
katakomby sv. Kallista sám a sám, vzal s sebou pokrm na ně
kolik dní, světlo a lopatu a rýč., a jal se prolízaíi to nesmírné
bludiště chodeb. Aby nezabloudil a tak jisté smrti se v kata
kombě ned0putoval, upevnil u vchodu do pohřebiště Spagat, a
vzav klubko s sebou, a oddaluje se více a více rozvinoval je, a
navraceje se svinoval. Výsledky svého namáhavého studia uložil
v knize, které dano významné jméno: „Roma souemmea' (pod
zemní Řím). Kniha tato, jazykem vlaským sepsaná byla nakla
dem kardinála Barberini v r. 1632 vydana, a sice třicet let po
smrti autorově. Později vylcžil ji Aringhi jazykem latinským
Bosio sledoval ve zkoumání svém tuto methodu: „hleděl
především k místopisu čili k tcpogratii katakomby, od které se
věkové následující byli vychýlili, ant se pouze po ostatcích píli
10, vše ostatní ale bylo odstraňována, tak že se nesčíslné mince,
klenoty, vosy, krystaly, práce ze slonových kostí a z broncu va
lily do veřejných a privátnýeh museí. Desk & nápisy bylo užito
ku stavbám, ano i ku dlažbě ulic., ač neschazelo na mužích, kteří

se studiu katakomb věnovali, jako Boldetti, Marangoni, Bettari,
Fabi-cti.
.
Ku konci předešlého věku byly katakomby téměř v zapo
menutí, a teprv vek XIX. nachýlil se k nim zpět. K tomu pil
sobili Settele, Socchi, Cavedoni a Polidori v Italii, Greppo a Gn

eranger ve Fram-ii, Wiseman v Anglii; zvláště ale důvtipný Raul
Roche-tte. Vlastní restauratm', a nebo spíše tvůrce vědy o kata
kombách jest jesuit P. Marchi, učitel rytíře de Rossi, který nyní
slyne slávou nejdůmyslnčjšího a nejlepšího zpytatele katakomb.
De Rossi zkoumal všecky známe dokumenty ku katakombám
hledící, a. poznal zvláště, že starobylé topografické pamatky ne—
zřídka evidentne. k místu ukazovaly, kde byla hrobka mučenní
kova, a katakomba, ku které spa—hava“za dob starých poutní
kové. On shledal dále, že tam, kde se zprávy ty odchylovaly od
tradic lidu, právě. zpravy ty na pravdě jsou byly. Prace deRos—
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siho byla nemalá, konalt on k vůli katakombám obtížné cesty do
Francie, Belgie, do Švýcar, do Anglicka, Německa a po Italii, a
hledal všude toužebně v bibliothekacb1 aby se dopídil přesných
zpráv, které by uvedly bezpecne do četných katakomb kolem
Říma. Tomuto úsilí dekujeme m spojbu všech starobylých svě
dectví. na nichžto spoleha studium katakomb.

Podletoho "ničemavpmulěřtci,£ejakosezadnd

vzkří

šeného mgam'smu a pohanského humm'smu otevřely po dlouhé
době katakomby, aby tak vítaná církev té bojtdt'cí na zemi ku

pomocispěchala a jí vitězství vyprosila naproti hmmm

a

naproti haeresa'í očku X VI.: tak že se zase na našich trudnyck
dnů mocným hlasem Marchílzo, a Rossiho otvírají tytéž kata
komby, aky zastavily orgie liberalismu, atheismu, a vévodictho
jím aeďňářstva. A že přímluva mučenntkd amučemn'c, kteří od
počívají v katakombách, meat nadarmo: to dokazuje dojísta sá
načny obrat ve Francii, a síla katolického ducha v pruském
pronásledování owédčena.

—-—o-©-e—
V.

Katakomby jsou původu křestamkého.
Co se týká původu katakomb, jsou zde dva náhledy. Jeden
dt, že katakomby o prvém sačátku svém nebyly m'a jiného, leč
doly řbnské, vm'dnš se pisek dobýval, který sesoce,p1u:olam.“
Římané totiž vldonce, že krajina kolem města chová hojného pí
sku, a nechtějíce, aby povrch zeme odebíráním utrpěl, kopali
podzemní chodby, z kterých se písek na sver vynášel. Doly
tyto ae jmenovaly „latomiae“. anebo „arenaria“. Do těch dolů
prý se utíkali za dnů pronásledování křesťané, a sem prý také
kladli po obou stranách chodeb mrtvé své. Tak aspon soudí Bol
detti, &.dovolává se nápisů, které sebral Bosiův kontinuator, ja—
kož i aktův mučcmn'ckýcb. Čte se prý v aktech mucennlctví as.
Marka a Marcellina, že byli dva milníky za Římem na cestě
Appické „nd Arenas“ pohřbeni. Ovšem že prý doly tyto zn pří
činou množství mrtvol sem přimišených byly rozšířeny.
Naproti dmměnce Boldettího učí P. Marchi, že pískové

doly akatakomby nemajímuo'scboundádnélw vtomtosmčm

“

CrnaWII.

Ann-dun.

souvisle an! ony jsou původu výlučně křesťanského, tak sice, že

nebylo v katakombách cm' kladivem udeřeno, My
rána byla
„WM
od ruky křesťaowké.
A tak jest tomu skutečně.
Boldetti se dovolává sice akt 0 mučenníctvi ss. Marka &
Marcellina, ale v aktech tech čteme: „Byli pochováni na cestě
Appické dva mínil—y za městem, na místě, který slave „ad Are—

nas“, jelikož Iwypty pískově tam byly ku stavbám město!) Zda.
mel Boldetti pevnou půdu pod sebou, stave donmenku svou na
slova tato? Rossi dí, že nastává zde otázka: co by bylo „arena
rium“, & co crypte mnm-um? Anenarimn bylo as jmeno sbornš
pro všecky věci, jichž ku stavbám užito. Odtud by „amna“
bylo tolik, co „pomohmof druh to vápence, jehož se užívá zs
cement pravě pode jmenem „pozzolano“. Než sluje tak i každý
jiný druh země povahy vulkanické, ktemenité, neb vápenité.
Krypta znamená jeskyni v lůně zemském učiněnou, i stavbu pod
zemí. Crypto arennrum značí tudíž jeskyni v piščité skále vy
tesnnou. Místa, která jsou naznačena jako „crypte nrenmum“
neboli nrennrin“ nechovají však do sebe pozzolánu; „arennrium“
ale dává vezdy na vědomost, že na místě tom se nalezt pozzo
lann. Katakomby však jsou upraveny v půdě takové, která se
nehodí za cement, sni ku stavbám. V půdě kolem Říma panuje
útvar kamene sOpečneho,tak zvaný „tůt“ Tůt' ten ale jest druhu
trojího: kamennitý tůf, který jat jako žůla tvrdý, a dobře slou
žiti může při stavbách i těch nejvetších; zmatý tůf, který se
sice dobře lesů, a však vyneseme—lijej napovrch, roznedávšse v
prach; konečně tůf, který uni jmeno „pozzolana“,a to jest právé
převýborný písek Římský. Ježto tedy i tůt' kamenitý i pozzo
lana se dobře hodily ku stavbám, užily jich Římané, a k vůli
nim kopuli a činili doly, ale zrnatý tilt" nebyl ku potřebě, a proto
v něm dolin nečinili. Tomu-li ale tak, pak nebyly katakomby v
prvém vzniku svém doly na písek čili lm pozzolunu, jichžby
byli křesťané pozdeji užili ku pohřebištím svým. Povaha půdy
v katakombách nesouhlasí s domněnkou Boldettiho, že katakomby
byly ve vzniku svém písečné doly pohanů. Ostatne k této dů
měnce stál i Baronius, Severano, Aringhi, d'Agincourt, a Raul
Rochette, a. sice rozhodně, kdežto Boldem aspoň pro některé ka
takomby křesťanského původu vymáhá.
") Bcpnlti sum in Vin Appia. millinrio mundo

vocatnr „ulusu-“.

nb urho, ln loco, qui

quia cryptso clennu-unibiennt, exquíbns nr

bis mocnin strnahuntur.
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lv.Knillsty.

A však netoliko povaha půdy katakomb dává svědectví o
křesťanském původu jejich, alebrž celý knrakter stavby, který
jest zcela rozdílen od stavby dolů písečných. Doly nebo—lilomy
pohanské na písek mají chodby dvakrat., ano ětyrylmit tak široké;
v dolech na tůf kamennitý (tnfa litoide) jsou chodby od 20—40
metrů prostranné, kdežto chodby v katakombách na šířce pouze
20—40 decimetrů obnášejí. Chodby vdolech pohanův jsou dlou
hé, někdy ocasaté, někdy do knlata, na hoře klenuté, a mají
týž směr, jako vrstva geologická, po které pátrali. V katakom
bách ale jsou chodby úzké, galerie rovné, stěny tovnOpádné,
strop plochý, jsou stavěny do uhlu pravidelného, výška jejich
jest někdy s výše postavy mužské, někdy třikršte tak vysoké,a
kdežto doly písečné se řídí podle vrstvy geologické, maji kata
komby ne jedno, ale i více až do patera poschodí.
Srovnáme—lityto věci, pak se snadno nachýlíme ku přesvěd
čení, že není na pravdě, jakoby katakombyu vzniku svém byly doly
pohanskými: nebot kdožby tak zpozdile se domýšlet, že pohané,
domnělí ti původci katakomb se k tak namáhavé praci odho
dlali, aby dobývali s obtížemi, které jsou v katakombách vidny,
tůfu pískového, anebo kamennitého, majíce tyto věci podle vr—
stev geologických na snadě?
Však i křesťané se museli stříci, aby sobě nevolili ku pohře—

bištím svým místa, která byla ložisky na pozzolanu, anebo na tůf
kamennitý, a tím se zbytečně nevydávali do nebezpeěenství, býti
od slídiěů prozrazeni a od pohanů pronásledováni. Povaha geo
logická, kde se nacházejí katakomby, a celá úprava jejich ručí
tedy za to, že P. Marchi pravdu pověděl, že katakomby jsou
výlučně původu křesťanského.
Někdy zvolili prvokřestané ovšem částky dolů pískových,
aby odtud do červeného tůfu čili zrnatého (tuía granulare) své
chodby vydolovali, a však o tom není leč ětyr příkladů až do
sud známých.
-——»©0+————

VI.
Katakomba sv. Kallisty.
Kolem Říma jest, jak řečeno bylo do 60 katakomb, nebo
u vnitř města neni jich, jelikož zákon Rimský nedovoloval v mé
.
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za.:

papožů.: katakomb něco oil-Aleu.

stě pochovávati, a mezi těmi jest jich as sedm neb osm z doby
apoštolské.
Snadno sobě predstavime, že katakomby, ku kterým lnnli
za starých dob někdy až přese všechnu miru křesťané, a. které
okrášlovali a opravovali s takovou ochotou a láskou papežové,
dojista i od časů Bosiových byly předmětem zvláštní pozornosti
Římských biskupů. „nz Klimentem vm. zakazano, aby se žádný
neodvažoval do katakomb sestoupiti, odtud ostatků aneb čeho
koliv jiněho odnášeti, :: sice pod trestem vyloučení z drkve (ex
kommunikace). Jenom s povolením lzelo miti přistup do posvat
ných těchto míst. Zákaz ten byl dojista přiměřený; nebot jest
přetěžko do hrobů těchto sestoupiti, časy pronásledování si před—
staviti, na mysli míti, že mučenníkové a mučennice dobyli mim
na Bohu, aby se veškerá societa bývalá přeměnila, že oni tedy
nejen za sebe ale i za nás bojovali, za Klista umlrajíce; míti
přesvědčení, že to byli lidé hrdinskými cnosuni obdaření, a že
nyní dobrý boj dobojovavše za mis orodují: řku toto vše v pod
zemních chodbách promítati, & nezatonžiti aspon skrovně částky
něčeho na památku sobě vzíti, tot se zda býti téměř nad sílu
lidskOu. Citem & vroucností ku sv. víte a tudiž i k mněennl
kům a muěennicím je zajisté Bohem zvláště nadano pohlavi žen
ské. Proto také dámy, které v našem průvodu do katakomb se—
stoupily, pilně sbíraly semo tam nekteré drobetiny, jako kousky
mramoru a těm podobné věci, aby vyšedše Opět na světlo denni
měly s sebou aspoň skrovnou pamatku, že navštivily pohřebiště
prvých křesťanů. Ony ty dobré dámy neměly arci ani zdání, že
by se byly depustily činu svatým otcem zakázaného. Tu se ohlědl
náš vůdce, a vida, co se děje, ihned upozornil, že jest pod tre
stem klatby zapovězeno, něco z katakomb odnášeti. Možno sobě
mysliti, jak se na ty slechetně dámy ulekly, vidouce na sobě z
čista jasna přestupek, kterého se za zbožnou svou myslí doči
nily. Viděl jsem na své oči, s jakou odevzdaností ty drahé pa
mátky snad že krvi _mučenníckou zkropeně zase odkládaly do
temností katakomb. Ze se as odnášení pamatek :: katakomb zhu
sta dělo, toho důkazem jest., že nejen Klement V111. zákaz do
týčny' vydal, ale i papežové Pavel V. dekretem od 12. srpna
1613, Urban V111. dekretem od 16. máje 1624. a Klement IX.
dekretem od 3. ledna 1668 pod tresty přísnými zapověděli, z
katakomb něco ochutšeti. Konečně obnovil dekrety ty Klimcnt X.,

Pomp-ia craezina.
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asvěřil stráž nad katakombami kardinálovi vikáři, který zas se své
strany ustanovil strážce generulního, jenž musí býti biskupem aneb
aspon knězem. Když jsmese ale k východu z katakomby blížili,
držíce jedenkaždý v ruce svíci, kterou jsme tmu v podzemí za
plašovali; tuť dovoleno nám z jednoho výklenku vzlti sobě tro
chu země na památku. Že jsme to rádi učinili, snadno jest se
domysliti.
'
Katakombn sv. Kallisty sloula dříve pohřebištěm sv. Luci
ny, jejíž krypta zde se chovala. Rossi se první domníval: že
Lacina tato byla as „l'omponia Graecina“ manželka l'lautiova'),
který za času Claudia cíSaře Britannii podmanil. Ona byla, jak
Tacitus ]. c. píše, obžalována pro cizinskou pověru'"), soud vsak
nad ní byl podle starobylého Římského zvyku jejímu muži po
nechán, který ji soudil za přítomností příbuzných a nevinnou
býti shledal. Od té doby žila Pomponia v neustálém zármutku,
v obleku smutečném, jsouc do duše smutkem naplněnaw), a
život ten jí byl na konec ku veliké slávě. Z rodiny ale Pompo
niů byli velmi mnozí, zvláště „I'omponii Bassi“, již náleželi ku
víře křesťanské, jakož o tom dva hrobní nápisy, svědčí. A však
zdali l'umponii Graecini taktéž se z části hlásili ku ldesťanství?
neboť z té okolnosti: že Pomponii Bassi byli křesťané, nelze
ihned činiti nálezu, že Pomponia Graecina byla křesťankou.
Slyšme, jak se domněnka de Rossiho osvědčila. V jednom kou
tečku katakomby nalezl rozbitiny fsckého nápisu, akdyž částky
mramorové spojil v jedno, shledal ku svému velikému překva
pení: že to: HoMHQNIOE FPHxElvoE —- Pomponius Graeci
nus. — V jakém ale spojení jest jmeno „Lucina“ s „Pomponiou
Graecinou ?“ Podle starobylých pamatek písemních byly hroby
Caea'lie Metelly, Scipionů a jiných výteěnlků podle cesty, která
slove „Via Appia“. Pozemek ale, na němž jest vchod do kata
komby sv. Kallisty náležel vznešeně rodině „Caeciliů“, a nebo
některým členům téže rodiny. Cicero sám dáva zprávu, že ro—
dina Caeciliů měla pohřebiště sve na této silnici; askutečně byly
také na začátku tohoto věku nalezeny kolumbarie nedaleko
toho místa s nápisy rodu Caeciliii. V katakombě samé se shle
dňvají nápisy a jiné památky, které nesen na sobě dilatatečné
') Tacit. Ansel. XIII., c. 82.

") Supmtitionis externae.
'“) ln continua tristitia, non cultu nisi luguhri, non anime nisi mouto.
40
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Pomponíově. Attíkovs, Danove.

známky, že se sem klždli členové z rodu Caeciliů a Caecilianů.
Někdy se stávalo arci, že sobě propuštění z otroctví, tak zvaní
„liberti“ z vděčnosti přičihovali jmeno bývalého pána sveho, ale
Caeciliové, v katakombě Kallistově pohřbení, byli skuteční údo
vě vznešené rodiny této, což jde nade všecku pochybu z pří
datku: „Vir clarissimus“ (muž urozený, vznešený) clnrissima foc
minu (matrona vznešená), dívka vznešená atd. V téže části po
hřebiště čtou se i nápisy náhrobní potomků Antonínu, kteří byli
v příbuzenství s Anniou Faustinou, vnučkou Marka Aurelia, s.
chotí Pomponia Bossa, as Heliogabalem. 1 to se dá téměř s ji
stotou říci, že Pomponii Bassi dědili dům Attikův, který si s
Ciceronem přátelsky dopisoval. Attikus bytoval na Quirinálu, jako
Pomponii Bassi koncem věku 1. Když ho strýc jeho po straně
matčině „Caecilius“ adoptoval, přešlo majetnictí domu Attikova
na Quirinálu s rodiny Polnponiů na rodinu Caeciliů. Odtud má
katakomba sv. Kallisty mnoho nápisů s jmeny: „Caecilius Faus—
tus, Faustinus Atticus, Atticianus, Pompeje Attice, Attika Cae
ciliana a t. d.
Jmeno tato přivedla de Rossiho na myšlenku: že Caeciliové,
kteří byli dojista křesťané, s Pomponiy, Attiky, & Bassy ns ne
pochybně příbuzní byli, a že snad i ona Lacina, na jejížto po
zemkách podle církevní tradice katakomba zřízena byla, „Pom
ponia Graecina“ bude, která se v r. 58 na víru obrátila. Jmeno
„Lucina“ se čte v každém téměř pronásledování od časů apo
stolských až do Konstantina, a za tou příčinou měl do Rossi za
to, že jmeno to nebylo na rodinné, alebrž přijaté, a že v časech
pozdnějšich jmena toho sobě mnohé damy římské přikládaly,
kterým od svých příbuzných nebyly zvány. Zdá se tudíž, že Lu
cina., jejížto jměnotn nejstarší častka katakomby sv. Kollisty ne
sla, není jiná leč Pomponia Graecina.
Nade vchodem do vinice, kdež jest katakomba Kallistova,
čtou se slova: „Coemeterium s. Callisti“ (pohřebiště s. Kallista).
Ohdrževše každý po svíci, jejížto zbytky u sebe chovám, aby do
hořely, až bude dohořívati nebohý život můj, vešli jsme, napo
menutí byvše abychom se pilně. drželi, aut zblouditi v katakombě
jest tolik, jako v nebezpečenství smrti hladem se vydati. Dojem,
jaký tu v těch podzemních chodbách člověka uchvacuje, nelze
popsati. Po obou stranách chodeb viděti na sto.,na tisíce otvorů,
kdež nasi předkové u víře odpočívali, a nebo kamž se za dob

Bv.Filip lstí.
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pronásledování utíkali, anebo kde se scházívali, aby vespolně spo
jeni jsouce s vítěznou církví na Pánu Bohu žádali, aby se uli
toval, a církvi své dožádaného míru udělil.
Snad že Bůh sám tak věci řídil, aby katakomby od dob
středověku jsouce zapomenuty, a jako Jerusalem za času Jere
miáše v soutimich, odkryty byly touž dobou, kde začal Lutr bu
siti na starobylé clanky víry katolické, ahyse ukázalo, že články,
jimž tvrdý mnich ten odpíral, na pravdě spoléhají; a aby Opětné
osvěžila a se utužila křestanská víra v srdcích národů humanis
mem, a četnými revolucemi naproti křesťanskému řádu valně
ohrožena, snižovaná a potupena.
Do katakomby sv. Kallisty chodíval často sv. Filip Neri,
(natoz. dne 22. července 15151 1595 dne 26.května), touž mé—
mu od Římanů il Santo (světec vůbec známý), jako sv. Antonín
od Padovanů. Zde trval přeěasto na modlitbách, zhusta i v ex
túsi (u vytržení.) Núlezalt světec ten u hrobů hrdinných mučenníků
útěchy za truchlivé zprávy, že protestantismus v Německu, v
Gallií a jinde hrobky svatých a světic otvírá, potupuje a hanobí,
a těla jejich z dávného odpočinku vyhazuje. Sem ho provázel
přečasto i sv. Karel Boromejský. Sv. Filip po deset let puto
vával do katakomby této, trvaje zde celé noci v slzách a na
modlitbách, aby udobřil svrchovaného Boha, & odvrátil tíži na—
vstěvy, která, snad že pro hříchy těch, jimž náleželo býti strážci
nebeského Sionu na zemi, stihla Gallií, Anglii, Germanii, Uhry,
Dánsko, Škotsko a Norvégy, a bohuželi nasi milou vlast českou.
S prosbami svými spojoval přímluvy dvou millionů svatých, kteří
zde odpočívali, a, jak víme, sv. Filip neprosil na darmo.
[Imresie však řadila netoliko naproti ostatkům svatých a
světic barbarismem více než vandalským, netoliko že vedla válku
napnutí katolické církvi v tom nepoctivou a zlořeěenou, že [al—
šovala jako Lutr, písmo Boží, avědomě texty slova Božího křivě
vykladala a k svému smyslu přitahovala, ona i dějepisem se od
vážila na náboženství katolické, a na odvěkkou ústavu církevní
svými Magdeburskými centuriatory.
Proti oboum směrům hmlesie se obrátil il Santo Římanův.
Napmti vzteku kacířův oproti ostatkům, a opmti sem tihnoucím
článkům viry válčil svou hlubokou úctou a vděčností k nim &
pobudkou Bosch, aby byl pilen studia katakomb. Naproti dru
hému etui-ru bojoval, jako Mojžíš n.losuo pln horlivosti „za víru“
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povzbuzením svého milého učenníka Baronia. aby psal své leto
pisy církevní. Odtud lze viděti v lmsilice sv. Sebastiana vypu
klou řezbu, která představuje sv. Filipa, jako bojovníka, ukazu
jícího Bosiovi jednou nikon ku katakonibam, aby tento nový Ko
lumbus zapomenuté, podzemní místo mrtvých, mučennícké ka—
takomby, a bohatství ostatků zase objevil, aby nahrazeny byly
ty, které ruka zloí-ečcna vandalů veku XVI. na oltářích zneu—
ctila, anebo rozhazela, aby npímmi dogmatu hrobovým písmem
katakomb k poctivosti byla navrácena, a aby tak napsána byla
známka lhavosti a ntrhačství na čelo refonnatorů téhož veku.
Druhou rukou ukazuje sv. Filip svému milovanému žakn Baro
niovi, „perem kaciřů.“ pošpinčnou církev. A Baronius? — Zda
uposlechl vyzvání duchovního otce sveho sv. Filipa Neri?—Ba
ronius neměl tou dobou, ve které světec jej vybídl, ani důsta
tečné sphsobilosti k dílu tak velikolepému, ale poslusen jsa po
drobil se. Pracoval neunaveně, &vydal letopisy čili anaídy církevní,
které přemohly oenturiatory, & církev katolickou stkvěle očistily.
Za svým vůdcem jdouce dostali jsme se nejprve do krypty
sv. Luciny. Kresba a. antickou ornamentiku na stropě podává
Dr. Kraus (Christliche Kunst. pag. 94). Odtud se jde staroby
lými schody dolů, a když jsme dostoupili místa, kde se rozpro
stírají chodhy horizontálně, čili po rovnu, spatřili jsme zvláště
u vchodu do první kaple množství tak zvaných gra/řítil na stě—
nách. A co jsou ty gmí'íity? Nic jiného, leč nápisy pochodící
od těch, kteří za starých dob katakomby navštěvovali, a těmi ná
pisy památku po sobě zanechati chteli. Nápisy ty jsou buď
„pouhá jmeno,“ ty nejstarší jsou klusácké, jako: Ruíina, Felix,
Eustatliius, Polyneicus, Elpidiphorus, Maximus atd.; jiné jsou z
doby povdnlžišl, o čemž svědčí jmena sama. a i ta okolnost, že
se nalezají nade jmeny svrchu zpomenutými, jako: Ildebmnd, Bo—
nizo, Joanes presbyter atd.; anebo drží gra/jíly prosby, modlitby
a akklamace, měřidla—íIm přátelům vzdáleným, jako: „Vivus in
Deo (živ buď Bohu), vivas in Christo Deo (živ buď v Kristu
Bohu.) — S jednoduchými temito akklmnacemi se nepot
HvMe po časech Konstantinových. Ony platily živým :“
mrtvý-m, neboť chteli jimi zbožní navštěvovatelé vyprositi
na Bohu požehnuní' a zdaru, aby tak i oni měli účast na
zbožné pouti jejich. Akklamaoe ty cili zbožné přání, jaké pro—
nášeli navštevovatelé katakomb ve věku 111. a IV., čtou se v ten

Kurt- r-rdú-

»

způsob na stěnách: „Sephronia vivas cum tuis'(80phronielí blue
se svými). A opět: Sophronia dulcis semper vivas No“ (Sladká
SOphronie žij na věky v Bohu). Jiný spůsob gra/FM jest vtý
oóní svatých, a sice se vzývají vsichni svatí, aby tu neb onu zá.
leiitost svou mocnou přímluvon podporovali, a nebo odporoučejl
se tomu neb onomu innčenníkovi zájmy navštěvovatelovyz V ka
takombě. ev. Kallistnee odporuěovuli nejvíce ev. Xistovi. Na pří
klad: „Marcianum Successum Severum spirits. aancta (množný

počet, nebotv nápisech věku třetíhose klade nentrum ,epiritnm“
na místo ,spiritus,“ řeč-li jest o duši mužové) in mente havete
et omnes tmtree nostroe“ (Svaté duše mějte na paměti Marchu
Succesea Severa, a všecky bratry naše). Petite spirita sancta,
ut Verecundus cum suis bene naviget (Orodujte se. duše, aby
Verecnndus se svými se šťastně plavil) Sancte Suste in mente
habeas in hortetiones Aureliu Repentinu. Sv. Xiste, račiž se
rozpomenouti ve svých modlitbách na Aurelia Repentina). Otia
petite et pro parente et pro _fratribus ejus. (Proste za pokoj
pro rodiče, a pro bratry jeho). Graflity tyto mejl do sebe ka
rakter věku 1. Slova: „Otia petite“
míná. podleRoesi naHo—
ratiova slova: „Otium divos rogat“ ( 'dá sobě míru na bozích
Oda II., 16). ] výraz: „Mente babere“ směřujek věku L, neboť
se nalezá na napisu jednom v PompejL“
Jiný nápis u vchodu ku prve kapli, bohužel neukončený,
jest: „Gerusale Civitaset ornamentum martyrum Domini. cuius . . .“
(Jerusaleme, město a ozdobo muoeimíků Páně, jehož . . .). Zbož
nému poutníkovi se zde ne před oči stavěl velikolepý onu: obraz
s jakým se potkáváme v zjevení sv. Jana, kdež se říše Boží na
zemi srovnává s Jerusalemem novým, okrášleným, jako nevěsta
okrášlena je muži svému. Zbožný navštěvovatel katakomb snad
v trudny'cb hrobech těchto viděl zaklad velikolepé stavby církve,
vítězně nad pnganismem. Myšlenka ta as jej ovládla tím Spiše,
ent byl právě na pruhu zvlášbní svatyně katakomby Knllistovy,
na prahu krypty papežů.
Přicházejíce do krypty papežů nemohli jsme zakrýti pře—
kvapení své, nebot jsme očekávali, ze uzříme zde aspoň některé
zbytky starobylého upravení krypty teto. Ale naděje nas zkla
mala. Když byla krypta tato odkryta, (bylo to v r. 1854, tedy
právě v tom roce, kde Rodička Boží podle víry sim cirkve za
nepoškvrněnou byla prohlášena), nelzelo do ní se dostati jinak,
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leč skrze ,luminare“, t. j. skrze otvor, kterýmž do vnitř světlo
padalo; bylat tedy v úplném úpadku a v zříceninach. Otvorem
tím házeli do vnitř po věky nepotřehuou zem, trosky starých
pohřebních kamenů a všelikou nečistotu. Tato spousta se mu
sela odstraniti. To se také delo, ale tu začala klenba povolo
vati, tak že musela zdenii býti podporována, ale na ten způsob,
aby se zachoval prvotný karakter a podoba kaple, a aby malby
nevzaly porušení, jakož i ornamentika. Tím se stalo, že zacho
vány byly na stěnách tři rozdílné malby, a z tech možno na tři
rozdílné epochy okras kaple teto uzavírati. Jsou zde zbytky
mramorových desk, kterými kaple tato pozdnější dobou byla
dlážděna, ale i ta pozdnější perioda ukazuje k prvé polovici
věku V., ve kterém Sixtus 111. podle pontiíikálu Římského ka
pli tuto olo'ásliti dal. Zbylý podklad mramoru afrického, zbylé
hlavice sloupů a zbylé okresy na mramoru, ukazují velebu, ano
i nádheru, jakou kaple tato dříve slynulm
Ku konci kaple jest. místo vyvýšenější z mramoru, na ro
zích majíc čtyry otvory, patrně za tím oučelem, aby čtyrem slou
pům za podnož sloužily, které zas čtverhranný stůl na svých ra—
menou držeti měly. Stůl tento byl oltář, na němž se. mysleric
konány byly. Stůl sám stál svobodně, nepřiléhaje k nižadnému
oltáři, na tak, jak vidíme oltář upravený svrchu konfese (čili
svrchu hrobky mučenníkovy) v basilikách Římských, jako v ba
silice sv. Petra, sv. Pavla, v Latemnč, v Maria maggiore a v ji
ných basilikách, tak že biskup konaje ss. tajemství obličejem k
lidu byl obrácen. V stěně kaple jest však oltář ještě starší, pro—
stý to v skále vytesaný hrob, jehožto mramorová klenba druhdy
oltářem byla. Oltář ten náleží do prvé polovice věku třetího,
snadžedo sklonku věku druhého. Ten starší oltář kryl podle do
mněnky de Rossiho ostatky papae sv. Zephyrina. Zephyrin pa
pež učinil plán ku stavbě krypty této, a ku celému pohřebišti.
Zprvu byl týž sv. papež podle jednoho podání starého pohřben
na povrchu spolu se sv. Thatsiciem, a odtud pak do katakomby
sv. Kallista přenesen. Zemřel v roce 218.
'
Katakomba tato byla vezdy u veliké úctě věřících, jelikož
zde mnoho papežů mučenníků bylo pohřbeno. O okolnosti té
svědčí nápisy tam nalezeno, jako: Anteros, Fubimos, Lukis (Lu
cius), Eutyrhianos. Pozoruhodnojest, že ani Basie, ani Fabrdti,
ani Botdetti, ani kterýkoliv se starších archaeologů „mladi v
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katakombách nápisu : tandem „biskup' (op.). Příčina toho byla
sa to., že ve věku I. neměl titul ten ustálean pojmu oné dů
stojnosti, kterou Kristus Pán, zřídiv apoštolát, a poručiv, aby
moc církevní byla na nástupce apoštolů přenášena, ustanovil.
Víra zajisté křesťanská obsahovala do sebe mnohé pravdy, pro
které neměla nizádná řeč ihned přiměřeného výrazu, a který se
teprv délkou času ustáliti měl a tou měrou byla ona obohacením
každého jazyka, kterým byla předkládána. Tak i ona důstojnost,
kterou slyue nástupce apoštolův nenalezla ihned slova sobě vý
hradně příslušného. Užívalo se arci titulo toho u Řeků, ale při
kládal se na příklad i předsedům při hrách gymnastických. Od
tud na titul ten vynechán při papežích prvních v katakombě sv.
Kallista pochovaných. Teprve v druhé polovici věku třetího ustá
leno pojmenování to, a přikládáno nástupcům apoštolů.
V katakomb! Kalliotově mají tedy či měli papežové svou
zvláštní hrobku. A proč? Příčina leží na snadě. Bylot zajisté
v církvi obyčejem, aby biskupové v každé diecěsi svou vlastní
hrobku měli, aby podle hrobů biskupů nepřetrlená řada Jejich
ai ): některému : apoštolů se mohla dokázat room! tak, jako
chovaná jmena jejich v archivech svědectví vydávala o apoštol
ské posloupnosti, na kterou ss. otcové tak veliký důraz kladli.
Za toutéž příčinou byli papežové zprvu pochováváni na Vatikáně
vedle hrobu sv. Petra, jako biskupové vAlexandrii kolem hrobu
sv. Marka. Umřel-li biskup některý, bylo tělo, byt i výlohy zna
menitě k tomu se vyžadovaly, z ciziny dopravováno, aby v spo
lečné hrobce předchůdců biskupů bylo pohřbeno. Tak bylo tělo
sv. Eusebia ze Sicilie, sv. Kornelie z Civita-Vecchia, sv. Ponti—
ana z ostrova Sardinie do Říma přeneseno, jako tělo sv. Igna
tia do Antiochie, a sv. Dionysia do Milána. Ano křesťané na
Východě žádali sobě na tento obyčej spoléhajíce těl sv. Petra a
sv. Pavla z Říma.
Zde onde byla arci výminka od pravidla tohoto. Zejmena
nebylo vezdy možno, aby některý v Římě odumřelý biskup pro
vzdálenost diecčse své, anebo i pro jiné obtíže, byl do hrobky
svého sídla biskupského převezen. Známo jest zajisté, kterak bi
skupově přečasto své outočistě brali do Říma, vědouce, že zde
střed víry, kterou ustavil Pain. Tak jich bylo za času volby Kor
neliovy za papeže 16. vŘímě, a sv. tento papež sam svolal kon
cil do Říma, který čítal biskupů sedesate. v čas takového sjez
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du mnohý z biskupů umřel, a pochován byl v kryptě, která ps.
pežům přináležela. Odtud tam shledáváme jmena, která nepři
slušela některému :: papežů Římských.
První biskup, který v kryptě papežské byl pohřben, byl
se. Zephyr—in. Nástupce jeho sv. Kal/iam nebyl zde pochován.
Příčina toho byla vzpoura chntry, která sv. papeže tohoto sokna
obydlí jeho v „Trastevere“ dolů svrhla, tak že křesťané tělo jeho
11 vší tichosti do nejbližší katakomby sv. Kalepodia pohřbili. V
téže kryptě pochován jest sv. Urban. který po sv. Kallistovi na—
stolil. Bossi to dovodí odtud, že v kryptě nalezen hrobní kámen
s nápisem: „Orbanos E. . .“ Po sv. Urbanovi, vyznavači nastou
pil sv. Poncz'an; byv ale na ostrov Sardinii vypovězen, vzdal se
úřadu svého. Zemřel podle knihy pontifikální, byv holemi utlu
čen. Nástupce jeho byl sv. Anthem, který jenom 40 dní církev
spravoval. První jeho snaha byla, aby v městské prefek
tůre vyhledal akta mučennícká., nepochybné že z předchozího
pronásledování, aby je pak nechoval varchivu církevním. To zaf
vdslo příčinu k jeho zatknutí. Papionus Maximus, tehdejší pre—
fekt Římský, kázal jej do vězení vsadíti, kdež břemenem útrap
žalářních dne 8. ledna 236 smrtí sešel, tou dobou, vkteré před
chůdce jeho v pontifikátu jeste na ostrově Sardinii žil. Ostatky
sv. Pontiana dal převézti sv. Fabian, papež. K tomu ale bylo
zapotřeby svolení císařské, neboť podle zákona musel býti vy
povězenec na tomtéž místě pohřben, kamž byl vypovězen.') Ná
hrobní napis sv. Ponciana se dosud nenalezl. Po sv. Antherovi
nastolil sv. Faln'an. On řídil církev 15 let, a tudíž spada vláda
jeho do času, ve kterém, vyjmeme-li pronásledování za Maximi
na, od Septimia Severa až do Decia (211—250) církev po 40
let. v miru žila. Za časů sv. Fabiana se dostalo katakombě sv.
Kallista rozměrů velikých darem rodiny Gzecíh'aml. Krypta ro
diny této stala se stíedem, kolem kterého hrobníei chodby, a po
obou stranách chodeb inístečks (loculi) pro rakve upravovali.
Krypta Caecilíanů jest velikým a prostranným sálem, ko
lem do kola byly lavice prvotně do tůfu vytesané, v prostředku
jest otvor na povrch zemský, “aby mohl do vnitř vnikati vzduch.
') Si quis in inmlam deportatus vel relegatus fuerit, poens otiam post
mrte-n manet; nec licet eum inde transferu alicnbi et sepelire ín
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Zda se tedy, že sál ten nebyl ihned kryptou, ale spíše místem
ku shromáždění se věřících. Vchod do tohoto sálu není zlu-yt,
alebrž každému na snadé, což souhlasí s úplna s mírem, jaké
hož církev Boží tehdáž na světě požívala. Touž dobou se uží
valo také mramoru k ozdobě katakomb. Ale malby nesou na
sobě znak, že umění klesalo. ! epitnfie (nápisy) mají jinou tvář
nost. Na místo jmena jednoduchého, připojuje se i stáří odešle
ho a den úmrtí. Zvláště často se opakuje slovo: „Depositio“
„Karačřqmg“ (uložení, pochování), pozuenáhla se tratí řecká &.
poíeětěná jmena & ustupují latině.
Nově zvětšena byla katakomba Kallistova pozemkem da—
rovaným od Fulvia Petronia Emiliana, který úřadoval v r. 249.
On zemřel jako křesťan a svěřil svou jedinou dceru Kallistu
(která měla příjmí „Anatolia“) dvoum služebníkům svým Kalo
eerovi a Parteniovi, ustanoviv je poručníky jejími s tím dokla
dem, aby bohatství svěřené sobě dívky užili ku prospěchu věří
cích. Toto přání naplnili věrní poručníci zvláště směrem ku ka
takombč Kallistove. Darovaný pozemek přišel církvi právě vhod,
nebot rok 250, a s ním pronásledování Deciovo, byl za dveřmi.
Decius chtěl křesťany jednou ranou potřít, a proto se chystal
naproti hlavě křesťanstva. Jmeno papežovo mu bylo známo z
listin prefekttuy městské. Byl tedy av. Fabian v r. 250 jat. Mu—
čennícka smrt jeho byla od kněží a diakonů všemu světu kře
sťanskému ohlášena. Subdiakon Crementius, jehož jmeno uvádí
sv. Cyprian, přinesl zvěst () ní do Karthaga. Tělo sv. Fabiana
bylo do papežské krypty pochovnno, ale titul „mučenník“ nebyl
ihned k hrobnímu nápisu jeho přidán, alebiž později známka
mučennictvi MP přičiněna. Podle domněnky de Rossiho nebylo
prý tehdáž již beze všeho volno. tento titul někomu přiložiti,
leč by byl biskup místní svolil. Že tomu tak jest., soudí de Rossi
z té okolnosti: že archidiskon Ciecilianus, a biskup z Karthagy
to za zlé meli matroně „Lucille“, že po přijímání líbala ostatky
člověka, který, se byl mučennik, přece nebyl uznaný (nescio, cu
jus hominis mortui, etsi martyris, sed nondum vindicuti). Mu
čenníctví o sobe nestačilo, aby se vzdávala mučenníkovi úcta
náboženská, alebrž musel předejití výkon církevní autority. Vý—
kon tento zák-žel asi v tom, že ju.eno muěemnkovo bylo vřaděno
do kanonu, které vřadění bez svolení místního biskupa se díti
nesmělo. Po mučenníctvi sv. Fabiana zůstal stolec Římský
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po nějaký čas osiřelý, & proto nepřidáu umučenemu hned titul
„mučenníka“. Brzo po sv. Fabinnn následovali: Kalocerus n
l'nneuius, neboť je předvolal císař k sobě, uby účty kladli ze
svěřeného sobě zboží, s to je přivedlo do řady mučenníkův.
Sond jejich jest na stěně hrobky vyobrazen.
Příčina, proč ihned po uíuěenníctví Fabianově nebyl volen
iuisuípce jeho, byla ta: že Decius volbu .uového papeže zakázal.
Zúkazu toho přistoupiti, bylo nebezpečno, poněvadž se církev
konstituovaln jako bratrství „collcgium“, a tudiž vložila tim spů
sobcm aspoň poněkud do rukou státu sankci svého bratrstva,
jež zastupoval ve věcech právních předsedu jeho. Konečně zvo
len po uplynutí osmnácte měsíců Korneh'us, původem z Říma.,
muž z rodu vznešeného, & jediný mezi všemi papeži až kn Sil—
vestmvi I., jenž k šlechtě náležel. Rod Korneliův náležel k Sci—
pionům, tak že potomek oněch, kteří pokořili mocnou soupeř
kyni Runa „Knrthngo“, nyní římsko-katolické církve hájití mel
oproti pronásledování. Že ale Kornelius skutečně pocházel z ro
diny mocných těchto velmožů Ílímských, jde zvláště z té okol
nosti, že Kornelius byl pochován v pohřebišti, jehožto držitelové
z rodiny Korneliů byli. Odtud také nalezeno kolem hrobů Kor
neliova množství nápisů „Muximů Cueciliů“. Pozoruhodně jest
to, že náhrobní nápis Corneliův jest latinský, kdežto úřední ná—

pisy v kryptě mpehke jsou řecké. Mluva úřední san-oby“ cír
kve byla tedy řecká, nikoliv latinská. Sv. Pavel psal na křesťany
do Říma po řecku, jako sv. Jakub na dvanáctero pokolení po
světě rozptýlené. Otcové apoštolští, první apologeti, & spisovn—
tclé církevní psali po íceku. Tak dělo se řecky i jednání prv
ních sedmi sněmů ekumenických. Ano církev na západě užívala
řeckého jazyka ješte tehdáž, když již minula dobu., ve které v
obecném užívání byL Máme sakramentarie, ve kterých jsou re
sponsorie nejprv řecky, n pak teprv latinsky. Stopy té bývalé
vlaidy jazyka řeckého máme po dnes před očima; slovn: hym
nus, psaílmus, liturgie, honíilin, katechismus, eucharistie, pres
byter, episcopus, svědčí o tom.
Když byl Komelius za papeže zvolen, ochránila jej smrt
Deciova píed pomstou jeho. Gallus, nástupce Deciův, si umínil
Deciovy zamysly dule prov-udělí. Sv.Komelius byl vypátrali, jnt a
před tribunál římského prefektu předveden. Zde se udál příběh
pohnutlivý a nevídaný. Spolu s papežem táhli křcsúmé u veli
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kém množství !: soudně stolici prefektooč, Mně volajíoe,že sobě
žádají se svým otcem duchovním sa víru umřítv'. Toho se ulekl
prefekt, & spokojil se tím: že papeže Kornelie do Gita-Vecchia.
vypověděl. Gallus přitužil pronásledování tím; nebot kdežto De
rius zakázal pouze shromáždění křesťanův v katakombách, ni
koliv ale pohřby v nich: zdá se„ že Gallus zakázal, papeže Kor
nelia v kryptě papežské pochovati. Když tedy umřel Kornelius
u vyhnanství; a sice tak, že mu bylo přičte—no
„mučenníctvt“ byl
pohřben v pohřebišti, které sice bylo blízko Knllistově katakombě,
& však tehdáž od něho oddeleno.
I forma hrobu Korneliova se liší od hrobů papežů v kryptě
papežské. Nenít ani na způsob oněch „lokulL“ které ku přijetí

rakví \: stěnách tak zvaných kuhikulí prolámány byly'), &jakž
papežové věku 111.pochováváni byli, aniž jest hrob ten arkosolium.
Místo samé., kde jest pohřben nemá podoby „kaple,“ ale jeetto
spíše chodba délky neobyčejné. V jednom koutě jest hrob vy
tesán, dosti prostranny' ku přijetí čtyr mrtvol, podle formy „nr
kooolim“ ale s tím rozdílem: že klenba není kulatá ale rovná..
Hrob sám neměl niža'ulné plosky aspoň není po ní ani stopy.
Podle toho bylo na tělo papežovo vloženo do sarkofágu, který
sám tu prostoru zaujímal.
Římská církev slavila den sv. Kornelie. & prriána tímtéž
dnem, ač toutéž dobou nenemíeli za Krista Pána, a sice v ka.
') Cnblcnlnm,po česku komnnts společnžku spnnLv knhkombbch jeot
malí kaple tmy buď knhté neb i hranaté — čtyř, tH- Gesti-pěti
uhlové. V žádní um je hrob mnhenníkův, několik střevích vyloký,
jehotto vrchní cut jest tabule, na kteréž se Nemrtví Boží vykona
vah. V postranních stěnách jeou dva neb tři loknli —mistečh pro
nkve — horizontnlně upravené. Kubikulnm ml někdy otvor & po
vrch tem-ký, obyčejně ale ho nemá. Otvory nepomh nei-ou kolmo
&nebo vertiktlně nlebrž do um, aby med kameny sem s born
zlovůlí hůwné neměly illy kn velkému polkozeui. Také se praví:
že temito otvory byla vm prontsledovhni do vnitřdodtvůns at:-ovn,
n neb umněent tělo dolů spouštěna. Slohové : etl-uci těchto kubi

kulí uloulív etue církvi: .cubiculsrií,nnrtyrnrii“ .Amolium“
byl hrob v knbikuln, jenž obzvltbtni mohou do polokruhn (arcus)
zbudován. „Solium“ nemeni podle rtu-ých tolik, jako nákladní
rakev (monumentální snrkofsg). Jestli měl ten zvláštní hrob v „ku
bíkulu' formu čtyruhlovon : uhlem pravidelným slon! „sepulcrum
&.menu.“ Knbiknln byly vlastně rodinné hrobky, neb i hple .
shromůždihě věřících. Takových ohromudítt moji katakomby více.
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mnam “tako-b.

takombě sv. Kallista, jakož se čte v kalendáři Bueherianském')
a v jednom starém kodexu liturgie Řtinské"). Tato okolnost
dala příčinu k mínění: že sv. Cypn'an jest vedle sv. Kornelie v
katakombě Kallistově pochován, jakož de Rossi v jednom starem
cestopisu četl. Snad že uavštěvovatel katakomb byl ktbto dom—
něnce sveden, jak Rossi piše, také něčim. co na hrobě sv. Kor
nelia byl spatřil. De Rossi se ;ieklamal. Když byl objeven hrob
světcův, shledán k pravé stran."- krypty obraz, a na něm dva bi
skupové, jednomu pridane jmeno Komelins, druhému Cyprianus.
Oba maji pallium ale v té forme, jakou ma'—lo
ve věku X. 8 kří

žem pouze jedním na konci.
Kddto epitaph sv. Korneliajest latinskou řečípsán,jest hrabal
nápis jeho nástupce r'ecký s koncovkou „is“ „Aomg,“ Luk—is.
] on byl
zŘtma vypovězen, ale za primluvou nezname osoby zpět. povol.—in,
vrátil se, skonal však po malo mesicich, bud' že byl odpraven, a.
nebo následkem sum-telnýcb útrap ve vězení. Pochován byl v
katakombe Kallistově. Ale odkud to, že přes zápověď Gallovou

byl Lucius v kryptě papežské pohřben? — Příčina jest ta: od
kládalo se s pohřbem jeho. Skonal totiž v březnu, a teprv dne
25. srpna byl pochovan, & právě. v tom měsíci v r. 253 dospěl
Valerianus k vládě, který byl zprvu křesťanům přizniv, tak že
zemřelý papež bez překážky do hrobky svých předchůdců uložen
býti mohl.
Ač byl Valerian zprvu (vládl od r. 253—260) přizniv kře
sťanům, netrvala přtzeň jeho dlouho. K doleháuí Maeriana egypt
ského černoknéžnnca, nastaly viie smutné easy. Valerian konti
skoval hřbitovy, jako majetek státní, tak že se ukrutenstvt až
do katakomb rozšiiilo. Sv. Štěpán 1. byl dle podání v kata
kombě Kallistově zavražděn. a podle dokumentů stiedovčkkých
stála prý tam kathedra jeho krví zkropena. K němu prý uka
zuje také latinský nápis ze čtvného věku pochodiet'").
') XVIII. Kal. Oct. Cypriani Africa, Roma: celebratur in Csllisti.
") Den sv. Kornelie a (')-priam na cestě Appiové v katakombé Kalli—
stově (Nusle &. Cornelii et Cypriani vin Appia in Cellini)

"') Tampere, quo gladius pis viscera matt-is,
Hic positas rector coelestia jusu dooebam:
Adveniunt subito, rapiuut qui forte sedentem;
Militlbus missis populi tnnc cella dedere;
Mox slbi cognovit senior, quis tollere vellet
Palm, neque stmmqnecapnt prior obtnlit ipso,

“hodn sv.sina. popem

„

Ale ačkoliv dokumenty středověkkě ku sv. Štěpánu I. uka
zují, přece nebyl on, jehož krví zkmpená kathedrs předmětem
poctivosti byla, neboť v katakombách nenalezáme ani stopy, že
by týž světec tou zvlastni poctou byl (ten býval, aspoň není o
tom v gmtlitech na těchto místech zbylých ani zmínky. Mlčení
toto nelze sobě jinak vysvětliti, leč tak, že ne sv. Štěpnn, s.le
jiný papež mučennlckou krvi svou stolec dotčený zbarvil, & ten
byl sv. Sixtus II., který taktéž za doby persekuce _Valerianovy
mučenutckou korunu obdržel. Odtud převládalojmeno jeho, ně již
před ním sest až sedm papežů v kryptě pohřbeno bylo. Poutníci
z Říma, zItalie vůbec, 2 Gallie s z Afriky naplňovali stěny ka
takomb jeho jmenem. Krypta papúská, ano cela nekro
pole (město mrtvých svateho Kallista) nesla všade jeho
jmeno. O Sixtovi napsal svatý Cyprian právě za. doby jeho
mučenníctvt: „Věda, že byl Sirius v pohřebišti stať).
O Sixtovi jest tedy jisto, že byl v kstakombě zavražděn. On
svolal na 6. srpen obycejne shromáždění věřících do nekropole
sv. Ksllista, přese všechnu zápověď císařů Valleris & Galliena.
Posvátná mista ts byls rozkazem těchto tymunů skontiskovúns,
anebo na částky rozprodána, katakomby samy úředně zavřeny.
Tresty naproti těm, kteří by zápovědi nešetřili, byly těžké ssice
jakož dt prokonsul Paternus v Africe k sv. Cyprianovi, „smrt.“")
V Římě střežili pochopové zvláště katakombu sv. Kallisty. Shro—
máždění samo se dělo v kubikulu pohřebiště sv. Prsextata. Zde
tedy, a ne v katakombě Ksllistově se udála scene., o které ver
šovaný nápis ze IV. věku, od sv. Dumase učiněný, mluví. Lid
chtěl spolu s papežem umřtti. Sv. Sixtus toho ale nedopustil.
Byl odvlečen k soudu, odsouzen, Zpět do katakomby hnán s. tam
stat. Na cestě k mučennlckě koruně setkal se s nim' sv. Vavři
nec, jehož dojemná rozmluvs s papežem známa jest. Spolu 8 po.
Impstlena feritu posset no Merc quanquam.
Osu-,nditChristus, reddit qui penis vitae,
Pastoris meritum, numerum pegi! ipe tuemr.
') Slxtum ln coemeurlo snimsdversnm odstin.
") Santinim lmpentores Valerius et Gallienus . . . prseceperunt
stim, nec in sliquibin loci: concilisbula haut, nec ooemeteris in
grediantur. Sl quis itnque hoc salubre psocsptum non obsemve
fit., capita plectetur. Acts proeonsnluis s. Cyprisni. Ruinart. Edit.
Augsburg. 1802. 11, 44.
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pežem dokonali diakonové Felicissimus a Agapitns, kteří byli v
katakombě sv. Praextetata pochováni. Čtyři jiní soudruhové Six
tovi byli spolu s nimi pohrbeni v katakombě Ksllistově.
Sv. Štěpán byl však „podle knihy pontifikální“ s devíti
kněžími, s dvěma biskupy s Honoriem a Kastem, a s třemi di
akony: Xlstem, Dionysiem a Kajem jat. Ve vězení „nd Arcum“
stellae“ slavil synodu, odevzdal svému arcijalmovi Sixtovi církev
ní náčiní a poklad církve, a po sesti dnech byl odveden a stat..
Jelikož pronásledování tak tuhé bylo, že křesťanům už i
katakomby byly zakázány, muselo se na to pomýšleti jakby lzelo
schůze před tymnnií zákonů znbezpeěiti; nebot vchody z písko
vých dolů do katakomb, které před 50 lety jestě bapeěnou byly
cestou, nedostačovaly více. Jak si tedy ubozí křesťané pomáhali
k útulku bezpečnějším? -— Bývalou chodbu rovnou do hrobů
zařídili náhle do křivs a zahodili ku straně protivné; nezřídka
se přichází do katakomby téměř kolmo, tak že by byl neznalec
nevyhnutelně musel smrtí zaplatiti odvážlivost svou, a kdyby se
bylo odvážlivci povedlo až sem prodrati se, byl by se byl octl
najednou v temné prostoře. kteráž nižádné stopy nedávala, kde
by byla další chodba hřbitova. Proto nebylo tak snadno křestn
nů překvapiti v katakombě tak upravené. Snad že odtud pocho
piti lze, proč mohl býti Sixtus druhý přese všechnu zápověď cí
sařů v kryptě papežské pochován.
V roce 260. odvolal Gallienus dekrety otce sveho Valeria
& přikázal, aby byly křesťanům katakomby vráceny; při čemž
připomínáme, že dobou Valeriovou nepropadly všecky hřbitovy
křesťanské kletbě zákona, ale pouze a jedině ty, kdež se schůz
ky činily.
Po papeži Sixtovi Il. nastolil Dionysius, jemuž byly vrá
ceny „tituli“ & shromaždiště v městě, a hřbitovy za městem. O
něm se praví „in libre pontilicali“: „Prcsbyteris ecclesías divi
sit, et coemeteria et parochias et díoeceses smetanu.“ Katakom
by tedy podléhaly odtud pravomoci kněží církve Římské.

Dionysius i jeho nástupce Felix byli v kryptě papežské
pohřbeni, nápisy však jejich nejsou doposud nalezeny.
Po Felixovi nastolil Eidychianus, zemřel v r. 283 dne 7.
prosince, byl ale v kryptě. papežské teprv 25. července roku ná
sledujícího pochovím. Snad byl pohřeb jeho opozděn pronásledo
váním císaře Carina, o němž se děje zmínka v aktech sv. Sebastiana

Zuma! krypty mod-kó—

se

Po Eutychianovi nastoupil sv. Rojas. V semmu Philo—
kalovu, v knize pontifikální, a v martyrologiu Jarolímovu máme
toho jistotu, že i on odpočíval v kryptě svých předchůdců, ač
není o tom v kryptě samé žádné stopy k nalezení.
Za Marcellina byl zprvu aspoň zdánlivý pokoj. Krypty se
rozmnožovaly & okrášlovaly na všech stranách. Touž dobou. po
vstaly „kubikulaf“ V kaplích těchto jest k zadu papežský sto
lec a sedadla pro duchovenstvo, naproti dvě prostory galerií od
sebe oddělené a pro posluchačstvo určené —_ v kteréžto formě
se jeví primitivně basiliky. Mysterie sv. byly tam slaveny oby
čejně „in altari pomstili“ Pravidlem upraven byl stolec biskup
ský z mramoru. Hrobníci dospěli jsou u vzdělávaní podzemních

hrobů, arkosolií, kubian takdaleko, že i v tůíu soběokres hle
dělí, z něhož se tesaly sloupy, křížové klenby, kubikuls přeroz
dilných forem, neb i v podobě kříže.
Brzo však se obratily vlny proti církvi, a tím i proti ka
takombám vůbec, a proti Kallistově zvláště, ediktem Dioklecia
novým v druhé polovici r. 303. Tentokráte se obořilo pohan
stvo na kongregace, na pohřebiště,nakostely, na jmění církevní,
a na život křesíímů. Vše mělo vzít za své, co mělo známku
křesťanství na sobě, kostely se pálily a bořily, staré památky a
archivy se ničily, křesťané ubijeli a vraždili způsobem hrozným
& neslýchaným. Odtud také nedostačoval způsob, kterým se za
bezpečovali křesťané. Proto se nejenom zemí zasypaly zjevné
vchody do katakomb & na jiném místě otvíraly průchody, kte- 
rými se nejprve na křivo a pak kolmo dolů muselo, nezřídka i
na horu, a pak do prostranněbo arenaria, načež\teprv do shro
máždist: alebrž pomysleno na nově taktiky k ochraně posvátných
míst křesťanských. Přede vším přihlíženo bylo ku katakombě
sv. Kallista, kdež bylo mnoho krypt křesťanům nadjiné dražších.
Prvá byla krypta Cam'liíí, kdež byla i hrobka sv. Cecilie, druha
krypta papežská. Svatyně tyto, jakoži gallerie naplnily se tůfem.
A vsak ne všecky svatyně lzelo tou měrou ochrániti, a z těch
byly ostatky na bezpečnější místa odneseny, a za tou snad pří—
činou se čítají v nmrtyrologiích semotam sobě nápohledně od
porující zprávy o pohřbu mučenníků.
Práce ty byly vyvedeny za papeže Marcellina, av nich dále
pokračováno za Marcello, čímž se stalo, jakož již svrchu bylo
řečeno, že oba ne v kryptě papežské, ale v katakombě sv.Pris—
6
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cilly pohřbeni byli. Tamtéž bylo podotknuto, že sv. Msroellus
obnovil 25 okresů čili parochií v obvodu Říma. Každý okres
měl svou budovu, která sloula Conventiculum, dominicum neb i
basilika, kdež se věřící okresu toho scházeli.
Zu časů Dioklecianocých stalo se poncjprv, že světská moc
použila vnitřních sporů a vnitř cirkve,abyji samu udávila. Příleži
tost k tomu daly- dva směry kukázni církevní hledící. Zadob pro—
následování Deciova mnozi neobstáli, & mt žádali rigoristě, no
vatiani, aby klesli nebyli připuštěni více do obcování křesťan
ského; druha strana laxistů chtěla beze všeho vynutili smír kleslých
s uraženou církví. Uprostřed těchto strun byli ti, jejichž obco
vání v nebesích vlastně bylo, uprimní katolíci. O stavu věcí nás
poučujou epištoly Cyprianovy. V dJOuhěm míru před Deciem
schoulostivěli mnozí křesťané, a proto klesali, když se jich do
tkla ruka tyrannova. Klesnuvše, byli ihned lítostí hnuti, vraceli
se k Bohu, ale žádali sobě návratu lehkého, nepřiměřeněhotomu,
čím se byli pmvinili. Mnozí z nich nemajíce míru s církví k

vyznavačům se utíkali, aby k prost

a k přímluvám jejich.

smíru dosli, & církev, podle sv. Cypriana, přiznala, že lze tou
měrou pokoje s církví dosíci, & však žádala, aby vyznavaěové
jmena těch udali, jejiclížto pokání se. ku svému konci blíží, aby
ten zbylý trest na přímluvu muěcnníků iim byl prominut. l v
Římě byla tatáž praxe jako v Africe; těm, kteří klesli, bylo slí
beno odpuštění, ale za tou podmínkou, aby činili pokání. V Af
rice se klesli mnozí srotili, chtějíce beztrestný návrat do církve
vynutiti'), a sice k prosbám mučenníků, & měli i v Římě pfí
vržence svě. Rigorísté však nechtěli o smíru s klesly'mi uni sly
šeli. V čele jejich byl Novatian, který s kněžími & diakony po

úmrtí Fubianově psal epištolu Římské církve"), a tudíž jednání
téže církve s kleslými schválil. Avšak Novatian vida., že naděje
jeho, státi se nástupcem Fabianovým volbou Kornelia papeže v
nivec se rozpadly, zaplel svého přesvědčení bývalého, dal se od
svých přívrženců za vzdompapeže voliti, a tím povstala sekta
„Novatianů', která až do V. věku potrvala. Když tedy propu
kla persekuce Dioklecianova, objevilo se Opět jednak velikolepě
divadlo stálosti a mučenníctví, & však i zármutek nad mnohými,
') Cyprlnn. Ep. 22.
") Ep. clu-i Bom. law Cypr. op. Bl.

luxe-tha : svobodactí-ho.
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kteří hrůzou muk uchváceni jsouce poklesli. A však zároveň zno
va vyslehl spor o přijetí kleslých na milost, ku kterému sporu
hledí sv. Damasus v básni nám dochované.')
Papež Marcellus zůstal stálý, jak báseň tato dí, a nedal se
nižadným hlomozem mýliti, ač proti němu se zdvihly: nenávist,
spory, vzpoura, ano i vraždy. On se k laxismu nenachýlil, zvlá
ště ant se jednalo o člověka, který anižby byl pronásledován,
anebo mučen, přece Krista mpřel. Za to byl Mm'cellus od Ma
xentia do vyhnanství poslán; a však ani spůsob smrti jeho, ba
ani místo, kam vypovězen byl, není známo.
Po sv. Marcellovi nastolil sv. Eusebius. Spory, svrchu zpo—
menuté děly se i za něho. Sv. Damasus jmenuje zde jmenem
onoho muže, který byl náčelníkem strany lehké, bylt to Hemala:.
Mír tedy církvi po tříletém pronásledování Dioklecianovu
vzeslý přinesl do lůna jejího spory. A právě nepokoje tyto byly
Maxenciovi záminkou, aby se míchal do věcí církevních, a jakž
naložil se sv. Marcellem, tak i Eusebia do vyhnanství zapudil,
& sice na Sicílii.“)
Na papežích těchto nebylo žádáno, aby snad bohům obě
tovali, ale aby byli strane lehké v církvi po vůli. Ne tedy o m'atenci
cirkve, ale o svobodu její jednalo se v této věci. Právem pripo—
míná zde hrabe Desbassayns de Richemont: „Papežové tito opu—
stili sídlo své, & zemřeli v daleké krajině pnivě, za příčinou tou,
') Verldícus rector lupsoa crlmina Bere
Praedixit, miseris fuit omnibus hosti. amarns,
Hínc tutor, hinc odium sequitur discordin lita,
Seditio. caedes, solvuntur foodera pacis
Crimen ob aherius, Cbristum qui in pace negavit,
Finibus expulsos patriae est feritate tyranuí.
Baer: brevitor Duncana voluit compertu ret'em,
Marconi ut populns meritum cognoscere possit.
lieraclius vetuit lapaos peccata dolet-e,
Eusebiu- miseroo docult sua criminn Bere.
Sciuditnr in pattes populos gliscente fnrors,
Seditio, caedes, bellum, dilcordia lite-.
Extemplo pariter pulsi ferltate tyranni,
Integra cum rector servaret foeders pocit,
Pertulit exilium Domino sub judice laetua,
Littore Trinacrio mundum vitamque reliquit.

") Littore Trinccrio mundum vitamque reliquít.
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Papežové |>|-eoléku

císařův zvolení.

že chránili čistotu kúzné církevní proti neknjícím křesťanům &
naproti náčelníku jejich spoluvinikovi, ».zároveň právo církvi je
diné příslušné v oboru tomto. Až dosud nebyl žádný odsouzen
k vůli vniterné svobodě církve. Tito dva papežové zdaji se mi
býti, když ne prvními, zajisté bezprostředními praotci tech pa
pežů, jejichžto stkvď-la hide až dosud v paměti všech žije, a
kteří až k Piovi IX. výlučného práva církve, sebe samu spravo
vati, neohroženě hájili.*)
Pronásledování Dioklecianovo bylo strašlivé. Inaugurace k
němu bylo poboření krásného chrámu v Nikomedii (23. února 303).

Na to ihned vydán jest prvni dekret, jímž se zamvídajíveskera
shromážděni křesťanů, a se velí, aby chrámy jejich & knihy po
svátné se spálily, aby se církevní jmění mhavilo, kdoby se ne
chtěl křesťanství odi'íci aby byl práv občanských zbaven. Nad
to se dovoluje, ldesťany pro víru udávati, a kdoby z nich ne
chtel Krista zapříti, ten že má býti mučen. v druhém ediktu
se dává rozkaz, aby byli kněží a biskupové uvězněni, & k tomu
přinuceni, aby modhim obětovali. Třetím dekretem se poroučí,
aby byli křesťané mukami donucování, aby odevzdali knihy po
svátné, a aby se sřekli Krista. — Podle seznamu římských pa
pežů v prefektůře městské chovaného byla hierarchie drkve kn
tolické od r. 304 až k cervenci 311 úřadnč zrušena. Přes toto
přese všechno zrušení byli papcšocé llIarcellus a Eusebius po
zákonu církevním za papeže zvoleni. Zase, ačkoliv císařové zru
šili po své chuti hierarchii, a papeže neuznávali, přece na nich

žádali, aby se důstojnosti své vzdali, jak se v knize pontiíikální
dočítáme: „ut neguret se esse episcopumf'
Po Eusebiovi obdržel Melchiades papát., kterému, se úředne
nebyl uznán od císařů, od Maxencia se dostalo dopisů, jimiž se
stavila konfiskace jmění církevního. Papež ten se dočkal té ra
dosti, že cirkvi mír a pokoj zjeilminhyl dekretem v r. 312; dal
ale již prvé ostatky Eusebiovy z vyhnanství převézti, a na. hřbi
tově sv. Kallisty, ale nikoliv do kiypty papežské, do které byl
vchod dosud zamezen, nýbrž do zvláštního kubikulu pochovati.
I papež Melchiades byl v katakombč Kallistové pohřben,
ale hrob jeho, a Eusebiův není dosud vypátrán.
Krypta papežsku byla později opet otevřena; za nasich dnů
') Richemont. „Die neuesten Studien aber die Kstakomben“.

Krypta nv. Castillo.

„

ale katakomba Kalnstova snahou de Rossiho, a za peněžnou pod
porou Pia IX., odkryta, nejnověji ale jedna z těch nejstarších
částí jejích „area chilionnn“ udiveným znakům poutníků od—
halena.
+09——»—

VII.
Krypta sv. Cecilie v katakombě Kallistove.
Zvláštního povšimnutí hodna jest krypta sv. Caecilie v ka
takombb Knllistovó již pro světici, která tamtéž odpočívala. Do
ní sestoupímc úzkou chodbou z papežské krypty jdouce. Chodba
ta byla mramorem obložena; jakož i kubikulum, které jest pro
stornější nežli krypta papežská..
Podle legendy, jejižto úhlavní data dojista na pravdě spo
léhají, byla sv. Cmcilie z rodiny urozené, což vysvítá i 2 titulů
jí přidělených: puella ingenua, nobilis, clarissims. Ona byla kie
sťankou od prvého dětství, a snad i její matka se přiznávalak
víře. Otec ale byl pohan. Ten ji zasnoubil mladému patriciovi,
mravů ušlechtilých, ale pohanovi. Jmeno jeho bylo „Valeriam“
)aacilia se ale již zaslíhila Kristu Pánu, a proto přiměla svého
muže, jak legenda dí, ton okolností, že k její prosbě nzfel an
jela jí k ochraně poručeného, aby vyhledal papeže Urbana, který
se ukrýval v jedné katakombé „in Via Appia“ Papež Urban
jej vyučil ve víře i pokřtil, i s jeho bratrem Tiburtiem. Oba se
stali mučenníky, i setník Maximus, který vida jejich stálost obra
til se. Všichni tři byli do katakomby sv. Prsztextata pohřbeni.
Prefekt Almachius chtěl sv. Caacilii v tichosti ze světa zpro
voditi. Kázal ji tedy do „caldarium“ (teplé lázně) jejiho paláce
zavřiti, & trouby jimiž se teplo do lázně přivádčlo, až do toho
stupne vytápěti, že po lidsku pro horkost v lázni smrt byla ne—
vyhnutelna. Ale hle, ač byla kamna scdmlmite více rozteplena,
než obyčejně, a ač svetice tam trvala po celý den a po celou
noc nevzalo škody. Když se věc ta prefektovi donesla, velel,
aby ji liktor odpravil. Liktor, snad že držán sílou nadpřiroze
nou, anebo snad lítostí nad tak nevinnou a mladistvou dívkou,
nedohil ji, mi ji po třikráte stínal. Čtvrté rány přičiniti bránil
zákon, a tak se stalo, že věřící v domě jejím, a jiní sem přišli
nalezli svatou divenku a mučenuiei ješte živou. Oni vstoupili,
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a vstoupivše shledali, ana svatá dívenka, možno—liříci nebohé,
na podlaze ležíc tiše očekavala poslední hodinku svou. Věřící
se hrnuli k ní, a smáčeli šátky své do krve její, vědouce, že
mučennícka' krev jest před obličejem Páně předrahů, a ona ta
ovečka dokonávající davala v hořkélu tomto stavu jednomu kaž—
dému vedle jeho potřeby po celé dva dní a dvě noci napomenutí.
Třetího dne přibyl k ní i papež Urban, aby své milé dceři
v Kristu dal své poslední „s Bohem“. Modlila jsem se, pravila
svatá dívenka, abych nezemřela dříve, než až bych tvé Blaženo
sti') odporučila chudé, o něž jsem měla vezdy péči, a abych Ti
tento dům odevzdala, by z něho kostel byl učiněn. Jakmile dal
papež Urban k žádosti její své svolení a jí požehnal, obrátila
ústa kzemi a ruce k pravé straně, a tak svou čistou duši Bohu
odevzdala.

Ještě tím večerem byla světice dána do rakve z dříví cy
presového, oděna v drahocenný sat, a v tétéž poloze, jakou měla
umírajíc. Papež Urban a jeho diakonové ji odnesli do katakom
by sv. Kallisty.
Ještě více ale pmnetihodno jest., jaké mají děje její ostat
ky. Papež Paschal I. dal, jakož jsme řekli, dne 20. cervence
817 ostatky 2300 mučenníků odvezti do chrámu sv. Praxedy.
Mezi temi byly i ostatky z krypty papežské. Papež si vroucně
přál, aby i ostatky sv. Caecilie byly přeneseny, ale nemohl hrubky
její nalézti, a proto se domníval, že král Lougobardů, Aistulf,
jenž Řím obléhal, u.katakombu sv. Kallisty plenil, itelo sv. Cae
cilie s sebou unesl. Po čtyrech letech se prý sv. Caecilie jemu

ukázala, jak on sám a jeho současný biogmN) vypravuje, a pra
vila prý, že byl papež při přenosu ostatků svaté Caecilii tak
blízek, že by byli vapolné hovořiti mohli. Po tomto zjevení dal
l'aschal znova kopati, a nalezl vskutku tělo sv. Caecilie. Tělo
bylo zachované a čerstvé tak jako při pohřbu světice, bylo oble—
čeno do drahého, zlatem protkaného roucha, v rakvi cypresove,
u nohou majíc svinute krví pomsené šátky lněné.
Paschal dává zprávu, že dal rakev hedbávím obložiti, přes
telo dáti přikrývku hedbavnou, nložiti do aarkoí'a'guz bílého mra
moru, a pak znovu pohřbíti v basilice sv. Caecilie in Trastevere.
') Beatitudo, pozdějšítitul papežů jen: Sanctitss Vestra, Svatost Vale.
") Coatinuator libri pontiňcalis.

Intake-ky a katolickébunky viry.

"

Odtud uplynulo ae osm set let. Tu dal kardinál Sfondrati,
jenž měl titul av. Caerilie, v basilice znamenité změny komti,
a když se kopalo v aanktunriu, přišli jsou na sklepení prostorné,
v kterém pozornost kardinálova dva earkofágy poutaly. I při
volání jsou ihned svědci hodnovčml. & jeden ze sarkofágů ihned
otevřen. Byla v ném mkev cypreaová. Kardinál sám otevřel víko.
Nejprvé uzřel bedbávné futro rakve, pak přikrývku hedbévnou.
barva byla vybledlé a skrze řasy bylo viděti zlaté roucho, do
kterého mučennice byla oblečena. Na to se objevila av. Caccilie
v tétéž postavě. jako před osmi sty lety, to samé roncbo zlaté,
krvi zbarvené, tytéž šátky krvi porosené. hlavinka jej! byla do
rakve aklonéna, nohy trochu zkrčené, ruce k tělu naebýlené, tělo
samé neporušené, & toutéž příjemnost! & cudnosti, jakou za iiva
vynikala. O tomto všem učinil kardinál Baronius k rozkazu Kle
menta VIII. náležité opatření.
Kardinál Sfondrati dal zbudovati nad hrobem av. Uaecilie pře
krásný oltář hlavní, a pod ntm sochu mramorovou (od Stefana Ma
derna) postaviti, která. předkládá _sv. Caecilii v téže podobě, jak
v hrobě odpočíval. Nápis znl takto: „Zde ti představuju v mra—

moru obraz přesvaté Panny Caecilie v téže postavě. jak jsem ji
ja neporušenou v jejím hrobě spatřilf)
-——4-©-o—A

VIII.
Katakomby a stopy katolických článků víry v nich.

&) Záhadné učení katolické o cirkvi.
Jeden z nejdůležitějších článků víry, jimiž se lišíme ode
vSech konfeel čili denominac akatolickýcb, jest dojiata učení o
') En libi unctiaaimae VirginiaCaecilie imaginem, quam ipso lutegram
in aepulchro jaoeutem vidi, eandem tibl prome oodem corporia aitu
boc mai-more expresní.
NOTA. Dolotiti jest, to onen biakup, který ženicha ". Caeálie na víru
obrátil. aji v poslední dobé uavltivll, nebyl av. papež Urban, nebot
ten til 50 let před av. Caecilii za času Alexandra Severa, za néboi
církev mim požívala; alebrt biskup Urban do mm. pliélý, jen: pro
víru umučen, ' katakombé av. Praetextata pohřben byl. Odtud ae
také necte v aktech av. Caecilie o claal'i, ale o ciaal'lcb dvou, hel-í

vydali dekret ku prouhlodovtuí kře-tana.
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církvi. Kdyby se v tom učení s nami sjednali Luteráni, Helveti,
Anglikanci, Novokřteuci, Methodisti, a jine denominace; nemo
hlo-by na dlouho trvsti různení, ale zavítala-by konečně žádoucí
jednota u věcech víry a mravů, a byl by rozkol do hrobu ulo
žen, & haeresie by musela vzíti za své. Za tou příčinou jali se
všichni ti, kteří odboj zdvihli proti víře, bourati také velikole—
pou stavbu odvekké cirkve, dobře vědouce, že zůstane—li víra o
církvi Kristově nedotknuta, vzpoura naproti článkům víry brzo
dokoná.
a) Katolicka církev vezdy věíila., že jest ona ústavem, &
nebo chceme-li ve smyslu dobře pojatém socictou, Kristem Pai
nem k tomu založenou, aby skrze ní bylo víra křesťansko usvé
ryzote zachována, a věřícím beze bludu předkládána. Z vůle
Páně se tedy chová jedině v jeho církvi neporušené víra jeho.
Ona ale ta vule Páně viie každého, aby věřil, co Bůh zjevil,
tak že, kdoby o své ujme a svou vinou článku víry byt i jedi
nému odpíral, spasen by býti nemohl. Vzdyt pak člověk ku prav
dě vůbec stvořen jest, ne ku pravdě částečné, u proto celou prav
du přijmouti vázán jest.; duse naše je naprostá, nelze ji v (ást
ky děliti, a proto také nelze víru rozštěpiti, nebot celá duše
věří, jako celá touží a doufá. Nelze Pánu Bohu, byt i jen v jed—
dnom článku nevěřiti, a přece cnoet viry plne zachovati, jako
nelze jednomu článku víry vči-iti bez pevne vůle, všem bez roz
dílu za pravdu dáti, ent Bůh jest původem pravd bez rozdílu
všech. A je-li tomu tak, pak jest každý z vůle Boží vázán, státi
se oudem cirkve Boží, aut by jinak po jeho Spise veta bylo, ne
chtěl-li svou vinou církvi Páně se přivti—liti,která z vůle Jeho k
tomu zřízena jest, aby pravdu Jeho plnou a neporušenou před
kládala, kterou držeti máme. Sound:-ně s touto naukw dí církev
katolická o sobě, že jest ona sanwspasitclna.
O tomto učení katolickém nalezáme r lmtakombách hojně
dokladů. Církev jest vyobrazena v podobě „lodě“, a sice nesčí
slnekráte, tak že i lampy v katakombách, osvecující temnotu je
jich, pravidlem mají formu lode. Překrásná lampa druhu toho
se nalézá v paláci dei uliici ve Florenci. Ona jest broncová. Na
lodi sedí muž maje rolu (knihu) v moe pravé a v levé kormi—
dlo, a jiný muz stoji na přední části lodni, modle se. Na ho
l'ťjšl části stežeje jest napis: „Dominus logem dat Valerio Se
vero Eutropi.") Podle všeho jest kormidelník Kristus Pán sám,
") Hospodin dm úkon Valu-iwi. Severovi, Entropovi.

Církev viditelnt

18

roku v ruce jeho jest zákon jeho, který vede k životu, drze v sobě
pravdu, která jest Kristus. Člověk na přední části lodní jest
věřící1an se ubírá na moři života ku přístavu věčnému. Loď
ale jest patrně cirkev, neboť byla od starodávna připodobňován
lodi na moři rozvlněném, jakož na jisto víme ze sv. Augustina,
který na jednom místě di: „Kormidelník jest Kristus na dřevě
kříže svého, pltúeme tedy mořem natomto světa“) [ autorlisíu
k Diognetovi užívá tohoto obrazu, nebot připodobůuje tsm svět
moři rozbouřenému, a církev křesťanskou lodici, neb i ostrovuv
tomto moři strmicímn. Kormidelník Kristus veze člověka kn
bráně věčné, ale neřídí ho bezprostředně. a nevede po moři.

alebrž prostředeěuě „lodi“ „církví “slalomu.“
Lampy v katakombách měly tedy význam dvojí: Lampa
hořící osvěcuje putování a osvěeovula, lod ale, jejíž podobu měla,
chránila před utonutím a chrání ty, kdož se byli nani utekli. I
Kristus Pán osvěcoval a osvěcuje světlem sv. víry svě národy pro
středkem zřízené církve, a vede a řídí je vlnami moře světato
hoto na jisto do přístavu věčného. Jest tedy lampa o kala

houbách nqjenmnsymbolem ustmwvenéodKrista Pána církve,
ale i symbolem učení, se ten, kdořchoeveploutí dopřlstavu
slávy věčné. nesenízůstali kromě lodi na mwlnčném moři tohoto
světa, t. j. lampa jest o' symbolem církve Kristovy, jedině pravě

a amspasildné.
Jestliže tedy mučenniětí věřící dávali lampám svým v ka—

takombách podobu lodě, vyjádřili tím vím svou a církvi jedině
pravé a samospssitelné, a následovně i viditelné, nebot nevidi
telná církev nemůže býti taková, ku které nás Spasitel zavazuje. Ka
takomby nás tedy usvědčujou, že Wittenbergský reformátor mnich
Martin Lutr v hrdlo lhal,žel(ristus Pán mřídilcíikev ale pouze
neviditelnou, a že v hrdlo lhali a lhou učenníci křivOpřísežného
mnicha tohoto: Methodisti, Puritáni, Universalisti, independenti,
a lnterkonfesionalisíi, kterým se přidružují liberálové naši, že
Kristus Pán ustanmril viru, ale že neustanovil nižádné církve,
ana by víru tu z jeho vůle zachovávala, apodle ní věřící řídila.
19) Nejvyšší kormidelník lodě církevní Kristus Pán chtěl,
aby církev, jsouc pro viditelné tvory, zřízena a viditelna, byla
') Gubernstor ost Christus in ligno crucis sum, navigamus in hoc na
culo per mare.
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církve.

víditelnýnd sásmpcí jeho biskupy, Mori

(: johny, a nejvýše

náměstkem sv. Petra vyučována, spravována :: vedena. Za tou
příčinou zvolil sobě apoštoly, a dal jim plnou moc., aby úřad
jeho učitelský, kněžský & královský vykonávali. A jakož dal
apoštolům plnou moc, učiti, oběť novozákonnou přinášeti, svá
tostmi přisluhovati, a církev řiditi, tak zase oni z vůle Kristovy
moc tu na jine přinášeli. Apostolove svatí ale nepřenáseli na
všecky te plné moci své, a sice opětně z vůle Páně ale jen na
ty, které. svými nástupci v plné míře míti chtěli, jiným ale své-
řovali pouze. část této moci. Tuk činilii jejich nástupcové. Proto
byl vezdy rozdíl podstatný mezi knězem biskupem, a tím, který
pouze na kněžství byl posvěcen. Odtud se také jmena biskupů,
jakož bylo vyloženo, pečlivě v církvích uchovávala, v archivech
nkládala'), odtud byla i telu jejich do zvláštní hrobky vedle sebe kla—
dena, aby imrtvoly jejich dávaly svědectví o apoštolské posloupno
sti. A jako jmenu biskupů vurchivech, a těla jejich vhrobkách
svědčila, že jsou oni : vůle Páně knížnty církevními: tak zase
dávat stolec biskupský v katakombách do dnes svědectví, že bi
skup vyučoval, a obětoval & řídil církev přede vším duchovenstvem.
Ono tedy není tomu tak, jak mnich Lutr vyučoval: že jest
církev Boží pouhou societou těch, kteří poznenáhla se v jedné
víře snášeli; a nikoliv ústavem Kristem zřízeným, čili církví :
rukou Páně vyšlou, nebot Kristus Pán ustanovil apostolát, hier
archii, a velel apoštolům, aby učili,akřtili a do církve přijímali.
Církev byla tedy budována Kristem Pánem tak, že nejprve sva
tovláda byla zřízena, a o té pravil, že věřícíjí mají poslouchati,
ne tak jak seLutr domuíval,a jeho přívrženci „od zdola na horu“
to jest tak, že dva, tři, čtyři a t. d. se sejdou, a vidouce, že
drží jednu víru, i jednu nuboženskou societu tvoří, ale úplně
rovnou, tak že. podle Lutm neni rozdilu mezi církví vyučující,
a se učící, mezi duchovenstvem & laiky. llrobový, starobylý hlas
katakomb hlásá jináče.
7) Jako Kristus Pán viditelnou církev ustanovil, & podle

toho i viditelnou svatovládu, viditelné komu,

a jako

chtěl, aby ústava církvi jeho daná až do skonání tr
vala: tak zase mřídíl, aby se nwc apoštolům svěřená způso—

bem cíditelným na jejich nás-tupe:Mela,

čili on ustanovil

svátost svěcení kněžstvo, nechteje, aby ti, kterým uložil břeme

')lrmLm.eap.8.adv.h-na

Bvčeení
saam

ve

no, které by o sobě i ramenům anjelským bylo obtížno postrá
dali moci a milosti ku vznešenému povolaní svemu. I 0 sváto
sti svěcení kněžstvo mluvi katakomby. V katakombě sv. Hei-ma')
jest viděti vypuklou řezbu, na které lze poznati ordinaci kněž
skou. Na stolci, ku kterému na pět stupňů vede, sedí biskup v
ruce drže otevřenou knihu a pravou klade na hlavu mla
dého muže, který má na sobě kolobium čili dalmatiku. Na ru
kávech jsou pruhy barvy purpurové. Bez pochyby, že zde vyo
brazeno svěcení na jahna.. Po obou stranách ordinanda stoji dva
mužové rouchem táže formy jako biskup přistrojení, snad že
kněží, kteří biskupovi při svěaaní přisluhovali.
ó) Avšak nejenom že hlásají katakomby ustaveni církve vi
ditelne a její z Krista Pana bezprostředně vyšle zřízení, alebrž
ony dávají svědectví té pmulě historické. že církev křesťanská
byla ihned : počátku a : vdIcPánč societou náboženskouna sy
' nagoze, čili na theokrah's' židovské doprosta nenávislou, a že tw
díž náboženství křesťanské nebylo snaž sektou víry židů, ale k
ihned v prvním vnučku byla církev Kristova vedlepovahy svéum'
versálnou, kdežto synagoga pause ): národu hebrejskému čelila.
A jak toho dokazují naše milé katakomby? —-V katakom—
bách jest uloženo ]: šesti millionům mrtvol. Čteme tu na náhrob
kách jmena přerozdílmi, ale mezi nimi až na několik málo
jmen, jako Revicca v ketakombé ev. Kommodilly, nižádného jmena
původu židovského. Z toho ale jde, že ihned sepočátku se cír
kev pokládala býti náboženskou eocietou od synagogy doprosta
oddělenou. Neboť kdyby toho nebylo, pak bychom nalezli aspoň
v nejstarších katakombách zhusta jmena. původu hebrejského;
nebot víme, že apoštolové svatí v synagogách mest hlásali víru,
a že všady se jich mnoho i ze židovstva na víru obrátilo, a tu
diž se všude přijavše židé viru Opustili se židovským vyznáním
i hebrejská jmena sva, aby se tak plně rozloučili s národem,
vinným vraždou Syna Božího.
Svědky historické teto udalosti jsou židé saun; nebot oni
udali za Nerona křesťany, že nejsou nižšdnou sektou židovskou,
aby je osvetleni býti sektou dokona cizou, statem net!-pěnou, a
tou měrou byli prouásledovúni.")
-—-———

') Sv. Hermes byl u časů Hum-nových pretektem mests Říma.

“) BnlpiciusSeverusm

u, ve
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CírkevPt.-ěod cymy

odděleni

Konečně dávají o tom svědectví i katakomby b'dů od ka
takomb křesťanů docela odděleně. Sem náleži pohřebiště, které
objevil Boeio v r. 1602 pod pahorkem „Golle Rusem.“ Okms
tu nebylo, leč znak sedmirumenněho svícnu. Druhé pohřebiště
židovské jest v Portu, třetí na vinici hraběte Cimarra, čtvrtá a.
nejznamenitější jest ve vinici ,Randini“ na mstě „Via Appia“.

Ztobojdenajcvo, Herní-áto drsostjevůči(Mom

tvrdíti, že náboženství křesťanské bylo o původu svém pouhou

sekton Hdwslmc. a k Kristus Pán neuloží! náboženství, které
slow: křesťanské,jak do světa hlásal Strauss, po něm Renan a

jiní, a bohuželmnoziiv našemnárodu, kteříWachau

sa—

slepeností přijímají veškerých vředů vědy, jako jest materialis—

mus a Darvim'smus : ciziny. m'cnavi-ším,že tím MMM

ná

rodu kvísi, kterou by as sotva více přestál.
c) Církev nechtěla, aby v katakombách měl někdo obco
vání s miláčky jejími za mrtva, kdo nenáležel !( societě jeji za
živa, nc snad z nenávisti k osobě, nebot křesťan je vázán větou
svou ku každému lásku míti, ale proto, že ti, kdož křtem sva
tým byli posvěcení na způsob zvláštní k rodině Boží náležejí,
majíce účast na přirozenosti Boží & jsouce synové jeho podle
přijetí a dědici Páně, nároky mají a měli na říši Boží na nebi,
kdožto byli údově říše Jeho na zemi. Odtud nejenom že netr
pěli, aby v katakombách jejich spolu s nimi odpočívali pohané
aneb i kaciřově.
Pohané se dojista nekladli s křesťany v jednu katakombu,
toho nedopouštěla jejich nenávist naproti víře. Nad to měli po
hané sve kuhikule, své kolumburie, své. mausolaes, a do těch
nesměl nižádný člověk položen býti, leč by byl náležel k rodině.
Tato výlučnost byla dogmatem Římských mravů. Něco velikého
jest, di Cicero, tytéž míti předků pomníky, užívati těchže po
svátných věcí, & míti spolecne pohřebiště.? A Opět clí, že tako
vá pieta k hrobům víte, že krom:- nich člena mdiny pohřbíti
jest velkým zločinem.“) Ano výlučnost tato taková byla, že za
hrnovali kazdeho, kdožby se odvážil cizým popelem místo to po
hřebne naplniti, hrozným proklínáním. Nemožno tedy přijmouti,
') Magnum asc, eadem haben- monuments madonna, iisdem uti U-CI'ÍI,
sepulcra hubere communiu. Cloem de OB'ic. lib. 2.

“) Tamtamsepulcrorum religioncm, ut extra uctu et gentem inferri

tn neznam este. Cicero„De lnu.“

Pohřebíltůbeden . poh-nů.

"

žeby pohané o své ujmé toho dopustili, aby v hrobce jejich po
chován byl křesťan.
A však byl-li odpor tento se strany pohanů tuhý, aby s
ními lůžka posledního neděli! křesťan, byl odpor ten se strany
krestanů, možno-li jestě rozhodnějsí, a sice zpříčin nábožensko
dogmatických. Náboženství křesťanské jim zakazovala vseliké
obcování co do výkonů bohoslužebných s pohany: „Nechci pak,")
abyste byli společníci zlých duchů (t. j. model, kterým pohané
obětovali), nemůžete kalicha Páně pití, a kalicha zlých duchů..
nemůžete být oučaslna'ci stolu Páně, ístolu zlých duchů.“ Odtud
se podrobovali křesťané radeji tém nejhroznéjsím makám, neili
aby měli oučastenství na obétích, na slavnostech & na obřadech
pohanských Jestliže se ale křesťané stítili vseho styku s pohan
skými obyčeji, který by je byl znesvétil; možno již beze všeho
tvrditi; že by toho byli neztrpéli, aby se miláčkové jejich vlo
žili za mrtva do společenství s těmi, kteří se modlém klanéli.
Liší se hrobky křeslanův od pohanských i tou okolností:
le pohané meli rodinné kolumbarie, do kterých nepřipouštčli su
šádnou cenu člena rodiny cití: křesťanské hřbitovy ale měly do
sebe povahu universálnou, jako o' víra křesťanská kara/der uni
versálný na sobě nese. Tu odmčt'wu'í vedle vmšené Anežky
a Uaecilie v lokulícb mu křesťanů mých:
nebo! u křesťanů
vyrovnávala láska Heslanská příkré romány stavů, :: nedopou

štčla, aby otrok byl za věc navodu, Mklárhiíc i jem dědictví
nanebi, jako péči měli aby kvůli přepychu anádheře soneeupo

míndo,žeichudýjrst bratr KrislaPána, aprotoprodvoii
příčinu i bratr náš.
Kromě toho byla i forms hrobů křesťanských zcela roz
dílna od pohanských. Hrobove pohanští byli kolumbarie, ma
jíce malé otvory (odtud holubníky zvané), kam?. se dával popel
z mrtvoly; hrobové ale křesťanštímeli místa připravené pro těla
podle délky, šířky a výšky. Křesťané nepálili tel „zemřelých
svých,“ alebrž vraceli je zemi, z které vzat jest člověk, násle
dujíce v tom příkladu Kristova pohřbu. Jako nebylo telo Páně
Spáleno, ale po Způsob“ židovském pochováno: tak i oni kladli
těla svých miláčků do hrobu. A jako hrob Páně byl do skály
vytesan, tak i oni kladli těla do hrobu v tůfu písčitém, u vnitř
') Praví sv. npoitol [. Cor. lo, 20 o mne : obétmch diu-ů pnhnnskýeh.
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země Skale zcela podobné, a sice opět podle příkladu Páně do
takového, ve kterém ještě žádný neležel. Ano Bůh sam dopustil,
aby se církev Římská po tři věky kladla do hrobu v skále-xy
teeaněho v katakombách, jako i tělo Páně po tři dny odpočívalo
v hrobě.
'
Křesťané tedy nepálili těl svých zemřelých, kdežto u po—
lmnů již za dob králů zavládl oby,ěej, těla paliti, který obyčej
se stal později tak všeobecným, ze Cicero jenom tři rodiny jme
nuie'), které mrtvol nepálili. Ale i tyto hroby nebyly u vnitřku
země zakryty, alebrž všemu zraku zjevny jako mausolea se vy
pínajíce po obou stranách silnic.
Ku pálení mrtvol dOSpěli Římané zprvu pro časté boje s
nepřátely, kteří hroby jejich zneuctívali; za atamdávna nebylo
toho.") K tomuto mravu přispěla itehdejší filosofie, zvláště He—
raklitova, který kladl oheň býti principem všeho, a návrat do
praolmě návratem do boha býti soudil. !( tomu působily i staré
pověsti člověčenstva, že na konci věkoletí nastane všeobecný po
žár, aby vše očistil, a pověra: že ohněm bere za své částka po
zemská člověka, a tím že nabývá duše volnosti, aby do výšin
zaletěla. Jiní zase se domnívali, že se čistí tělo ohněm od vše
likých skvm, a Pythagoreovci věřili, že nabývá duše ohněm či—
loati, aby svou očistovací pouť do těl nastoupila. Soustavami tě
mito, tradicemi a pověrami, a zhusta i nevěrou v nesmrtelnost
duše zavládlo upalování mrtvol všeobecně. I na našich dnů se
pronášejí návrhy od některých lélmřů mastičkářů, kteří „comics
človůca více nežli „zvířecí mrcha“ ochotně se dali unás“ zeďnař
skou snahou, Nechme/rým národům odcrvatí i obyčejstarobylého
křesťanského pohřbu, a radí dmnmm k vůli poměrům zdravotg
nivu, aby se mrtwly pálily. My ale křesťané, kteří se budeme
střeiíti, abychom nevěrodcým mastičkářům svěřili tělo své. přo
jeme, aby lékařové takovi, nosnice sebe nad hovado, jako doby—

tek se dali sami po smrti upáliti.
Obyčej, upalovati mrtvoly, tou měrou uchvátil aocietu Řím
') Korneliů, Publikolů : Tubertů. De lea. l. 2.
") lpcum cremare apud Bomanoanon íuit veteria indltuti: tam con
diebentur .....
Aat poatquam longinquia belli: obrutoa, erui
cognovere, tunc inatitutum. Et tamen multae families prieooa nerva
vere ritus, aicua ln Cornelia nemo ante Syllam dictatorem traditnr
cremattm. Plin. hist. ]. Vll. c. 54.

lahko-by „luční hrobMůskou, že tojmíno byloan,
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jestliženekdoůpalu toho—nebyl

účasten. Lidem sprostým se dostalo toho štěstí na veřejných
hranicích, které se zvaly ,ustrinm publicm“. Hranice ty (rogus)
byly budovy, skládající se ze čtyř sti-n, kdež ae oheň rozdělal,
a tela chudých beze všech obřadů pálily. Ouy nastoupily na
mlsto stndnic (puticuli), do kterých mrtvoly otroků, jako zví
řuta, byly házeny. Od upalu byli vylouteni: otroci, nule dítky
nemajíce veku více let 40 dní, neboť ty pochovávali u vnitř města
ve zvláštních hrobech, kterým říkali „subarundaria“. hromem
zabiti, & sebeomšedníci').
Neni možno tedy mysliti: žeby se byli pohané o své vůli
kladli do katakomb, ant upálení mrtvol & popelnice tak vysoko
cenili, : křesťanům i to předstírali: že svých mrtvol páliti ne—
dávají“). Z toho ale plyne nude vší pochyb-:, že katakomby byly
výlučným habent křestaml,jakoš " církev na povrdm byla 80
cidou mvh'qjící do sebe pawo pmwvěříci křesťany.
Avšak ani lomem—ovénesměli býti pochováni do katakomb,
a sice opět : náboženských, na učení apoštolském spolóhqilcích
příčin. Jan Miláček se nechtel ve veřejné koupeli mýti, vkteré
se bezprostředně před ním Ebion umýval, pravé: „Pojďmel od

Mmáabychom

nevzali Jané

vtébudovč, kteroumeuctil

nepřítel Boží přítomností svetem). Když potkal sv. Polykarp
Marciona v Římě, a tento se ho otázal: „Znášlc' mne ?“ odpo

vídá sv. biskup: „Znám mrazem

satamšoraf

Zajisté, že

křesťané, kteří láskyk Bohu a víry neporušené nade všecko sobe
vážili, a kteří nechtěli míti bližší účasti na společnosti s hmm
tiky, také nevolili & nimi hrobů míti vespolných. Ano máme i
historický důkaz o zákazu, pohřbíti hmretika v pohřebišti kato—
lickém. Když Nicephor, patriarcha Koustantinopolský byl Mn,
zdali by lzelo jíti do hřbitovů hmretiky uchvácených, &od nich zne
svěcených, odvětil. „Nalopoultl toho kánon, čili pravidlo, vstou—

pili do jqích pohřebišť.“"“)

Hmretikům samým nedopouštěla

' ,Sepeliernnt Macom. corpus ejn: in mmm ponentea, cum Calella
centai-et, fu non one, eos ígno oomburi, qui se intel-redace“
Philem-st. ln heroicis.
") Exsecrsntur rogoa et dunnaat lgnium sepultnnm. Křesťanéodpo
vídají: Nec ut audiu. nllum damnnm sepnlturie timemns, ned ot ve—
teran et meliorem consuetndinem humandi frequentamus. Minut. Felix.

'") Elph. herec. 80.
"") Non permittitcanonsen racing . . . in com materia
Cecelia ,Honnm. Gm“

tom. Ill. p. 662.

intrem.
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jejich nenávist naproti katolické církvi, aby mrtvol svých kládli
vedle katolíků. ] hmretikové měli, a však po skrovnu své po
hřebiště v Římě (až dosud objeveny as čtyry) nebot tam pro
horlivost papežů haaresie brzo dokonávala.
Výlučnost katakomb taková, že jenom katolíci tam měli od—
počinutí, dávní zároveň a' doplněk k dil/rasu o starobylém učení :
že kdo uměl oučastenstvt na říši Boží na zemi, nebude ho tutti
také na nebi, že tedy kromě cirkve katolické není z vůle Páně
spásy, a že tedy, kdo svou vinnou se katolické církve vzdaluje,
spasen nebude.
A však, jako katakomby dávají svědectví o nauce církevní
k církvi bojující se nesoucí, tal: mluvi i za články vírytihnoucí
ku cirkvi zvítězilé.

b) Církev zvítězila na nebi. Úcta svatým povinné.,
& ostatkům svatých. Neklamné známky, že v hrobce
odpočívá. mučennik.
Reformáterové věku XVI. zdvihli odboj naproti církvi vi
ditelné, hlásajíce do světa, že Kristus Pán cirkve viditelné ne
ustanovil, ale nepřestali na odboji naproti nl, alebrž jako noví
tita'nové sc osbrojůi i naproti neviditelné říší Boňí, naproti wt—
tčsilé cirkvi na nebi. Zapirali, & zavrhli úctu svatým a světi
cim povinnou, zavrhli úctu ostatkům & obrazům svatých vzdá
vanou, zamítli viru o tajemné spojbě ttí částek téže cirkve, bo
jujicí, trpící, a vítězné na nebi, zavrhli učení, že svatí a světice
za nás u Boha orodují, že jest dobré a užitečné je ctiti & za
přímluvu u Boha žádati. Oni tedy učinili s církvi tota, co vy
vedli racionalisté, uaturalisté, a deisté se světem. Původeové
těchto soustav přijali sice učení: že Bůh jest, že také svět stvo
řil, že do něho íysikálné (mechanické) vegetativné, a snad i
živočišné sily vložil: ale když tak učinil, složil prý roce v klín,
jako unavený tou nesmírnou prací, jakou při stvoření měl. Ano
ti dobrodějové i přijali: že sobě Bůh vše dobře promyslil, a za
ten příčinou prý nemůže nic ve světě spravovati, nic v něm pů
sol—iti,nebot úkol ten převzaly síly kosmické,

fysíkálné &.fysi

ologické. Oddělili tedy ti šlechetni mužové Boha ode světa a
zanechali svět a na čemž jim ještě více záleželo, i člověka sobě
samému, aby tak přivedli k místu člověka plně nezávislého na

Obeovúnímuch.
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Bohu a na Jeho zákonu, který by pak směl jednati, jskby se
mu uráčilo, a aby přivedli k místu nestvůru novověkkě kultury
absolutný stát, ať již s parlamentem anebo bez něho, jemuž
by cele křesťanství se vydalo v plen.
Žo učení takové o Bohu činíBoha nemožným, aut nižúdný
rozumný a soudný člověk si nemůže mysliti Boha na výměnku,
o tom věru nepochybuje dnes nižádný. A však byla doba, kde
se učení toto předkládalo za vrchol vědy, amnozíse dali uchvá
titi. Nejinak se dělo ve věku XVI., když trhal Lutr rukou smělou
veškeren svazek věřících s církví na onom světě. Velmi mnozí
uvěřili jemu, zvláště, ant dmostí neslýchanou se jal tvrditi, že
církev starobylá o vzývání svatých, o úctě k nim, k ostatkům
jejich, a k obrazům ničehož nevěděla, alebrž že úcta svatým
prokazovaná jest modlziřství, a že vzývání svatých přímo ěelí
naproti Kristu Panu jedinému prostředníkovi našemu u Boha.
Visine již, kterak odmítqii lež Lutrovu katakomby.
Již zprvu jsme se zmínili o akklamacích a prosbách za
přímluvu mučenníků v katakombách jsoucích, když jsme měli
řeč o graíl'ítech, čili o nápisech na stěnách těchže katakomb.
Graffity tyto jsou nám důkazem, že starobylá církev, která do
jista lépe znala uěení apoštolské, a také si ho lépe vážila, nežli
reformátor ve Wittenberku, neměla za věc nedovolenou a neu—
žiteěnou, svaté ctíti a jich za přímluvu jejich žůdati. I jest to
vůči odhaleným katakombam zarputilost veliká, a nepoddajnost,
zapuzovati vzývání svatých do oboru domnělých bludů církve

katolické.
Starobylá církev znala předobře článek víry o obcování
svatých. Obdržela jej z rukou velikého apoštola. Ten srovnává
církev Boží a tělem lidským. Tělo lidské má mnoho oudů, ale
každý oud má účast na všem, což se koliv v těle děje, tak že
když trpí jeden oud, trpí s ním oudově veškeří, když se raduje
jeden oud, radujou se oudově vsichni vespolně. Rovně se to
má s církví. Tu jsme my oudové mystického těla Páně, a to
mystické tělo jest právě církev. Jako tedy oudové v tělu člo
věckém mají úěsst mezi sebou a sobě napomáhají vespolně, tak
panuje i mezi údy mystického těla Páně vzájemnost., i ony ve
spolně sobě jsou ]: pomoci. (I. Cor. 12. Efez. 5.) Odtud si
vážila církev starobylá přímluv svých svatých a světic, a odpo
roučela se jim, jakož zvyklá byla, odporoněeti sebe zase zapří
6

„

Pocta mnhnntlrům udávaná.

kladem apoštola národů, který sebe činil poručena milým. Tha
salonicenským svým, modlitbám věřících.
A poněvadž lásku Bohu prokazovanou a svatost a sprave
dlnost Bohem propůjčenou u veliké poctivosti měla, vážila jl
sobě na výsost na odešlých oudech svých, a ctila mučennlky a
mučennioe, ant podle Krista Pána není větší lásky nežli ta,
která dává v oběť za Boha život svůj.
Již tehdáž, když zaslechli věřící, že byl některý křesťan
pro víru do žaláře vsazen; přicházeli, aby okovy jeho líbali, s
se jeho přimluvám odevzdávnli. Byl-li na smrt odsouzen, ná
sledovali a provázeli ho až ku mučennícké smrti jeho. O tom
nám dává zprávu spolehlivou mezi jinými Lucian, spisovatel
věku II. pohan a zutívý nepřítel křesťanů, aut jako očitý svě
dek o sv. Peregrinovi, který byl pro víru do žaláře odvlečen
takto píše: „Od úsvitu prvého bylo viděti, an se hrnou staré
paní, vdovy, děti, muži, stavu nejvznešenějšlbo, ku vězení. Oni
porušili penězy strážce vězňů, a obdrželi tak svolení, aby vešli,
a toho podvodníka těšili, a s ním nocstravili. (Dialog. de morte
Peregrini). Sv. Cyprian píše o vroucí toužebnosti křesťanův,
vyznavače ctíti již za živa, a dokládá, kterak biskupové museli
tuto snahu poněkud dusiti, aby tyrsnné se ještě více naproti
církvi nerozpálili.
Aby však po všecky věky zachovala se známost o osudu
& poslednich okamženich muěennikových, ustanovil již papež
Klement po sedmi okresích města sedm diakonů, aby zazname
nali akta mučenníků svého okresu. A taktéž učinil papež Fa,
bian. Papežové nsstoupilí uložili do konce diakonům, subdia
konům a notář—ilin,aby všecko napsali,

cožby se vůbec sběhlo

důležitého. Bohužel těchto původních akt více nemám0, neboť
zanikly hrozným pronásledováním Dioklecianovým. Bídník ten
kázal archivy oloupiti, a akta veřejně spáliti."') A však tolik
zbylo, aby se katalogy mohly znovu upraviti, jako svrchu bylo
podotknuto. Jako v Římě k tomu bylo přihlíženo, aby akta
mučennická byla sepsána a zachována: tak i jinde měli o to
péči, v Africe, v Smyrně, v Lyoně, ve Vienně. Východ a Zá
pad v tom zápolil, že za veliké penize kupovány byly apisy
soudních akt k mučennikům tihnoucích, tak že ona dávají svě

')Ennhhiltlmcap.n.etm.

emam

svatý-.
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dectvt nade vět pochybu postavené o mučenníetví věrných synů
a dcer katolické církve.
Průvod křutanův, kteří mučenníka na smrt doprovázeli,
byl velice dojemný, a v nctivosti k mučenníkům se zvláště nad

jiné proslavilopohlaví mu.

Jako za času té oběti, kterou

Kristus Pán za člověcstvo na hoře Kalvárské přinůel, zeny ná
sledovály Pána., želíce nad Ním: tak zase za dnů obětí krvavých
pro víru v Krista Pána, byly to opět ženy a dívky, které úzkost
livě, plné útrpnosti následovaly nebohých mučenníků, aby sbí
raly nad zlato a drahokamy dražší jejich krev. Již za časů Ne
rona a Domitiana sbíraly dvě panny z rodu seniorského, Pra
xeda a Pudentiana, Mtky mučenníků. Když za času Valeriana
císaře sv. Hippolyt ke kohům přivázán vlečen byl a na kusy ro
zedrán, a spolu s ním 19 mučenníků, tak ze louže krve, a zbylé
částky těla jejich stopy ukazovaly, kudy byli vlečeni: tut se br
nuli křesťané, mužové, ženy, panny, jinocbové & sbírali zbytky
těla, hlavu, zmrzačené oudy, ruce, nohy, vlasy, a krev houbami,
aby pokud možná, ani díleček z těla jejich zbylý se neztratil.
(Prudent. Hymn. II.) _
Velmi pohnutlivo jest kterakon úctu měla sv. Serena., chot
krutého Diokleciana k ostatkům svatým. Kdyz sv. Susana, posla
z rodu vznešeného, u prostřed muk dokonale: vstala v noci cí
sařovna, sebrala vylitou krev přítelkyně své do skříně stříbrné,_
a navrátivší ee vzývala ostatky sv. Susany dnem i noci!)
Když sv. Cyprian byl v Karthagu na mučenníctvt se ubí
ral, táhlo s ním křesťanů množství veliké. Ti rozprostřeli před
očima soudců a katanů lněné roucha a kapesní šátky, aby krev
jeho sachytli"). Taktéž, kdyz v Nikomedii za časů Dioklecia
nových sv. Adrian a 22 jiných křestanů na smrt byli odsou—
zeni: přikvapila sv. Natalie, výtečná choť Adrianova, a spolu s
ní přítelkyně její, sbirajíce do lněných much a do purpůru mu—
čenníckou krev, ano i na svých prsou. A vidouce, se šaty ka
tanů krví mučenníků jsou sbroceny, odkupovaly jim je za zlato
a drakokamy, které měly na sobem). Podobně se dělo i v
Sebaste, v Armenii, kdež sedm mah—onnásledovalo sv. Blařeje,
biskupa tamze, na smrt vedeného, sbírajíce s velikou pečlivostí
*) Acta :. Susana. Apud. Sur. 11. Aug.

“) Acta s. Cypriani apud Ruinart.

*')GaumaBominssinendreiGestalteu. lV.,B'lB.
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zm mučennídvl.„Pal-n.

mučenníckou jeho krev a natímjice své tělo tou krví, jakož to
učinila i sv. Natalie a družky její, aby tak sebe jako tužili k
mučennícké smrti.
Jestliže ale kratané tak velice ctili již vyznavače, a mu
čenníky na smrt vedené, tož zajisté již z předu možno souditi,
že zvláštní pozornost měli ku hrobu mučenuíkově, a že dojista
o to měli péči, aby hrob mučenníkův byl přede všemihroby vy
znamenán. A podle čeho lac poznali hrob mučenm'laio v kata
kombách ?

1. Podle palmy, která k napisu mihrobnímu se nakreslila.
Palma o sobě znamená. sice i vítěntví a odměnu, kterou dává
Bůh spravedlivému,; a touž měrou by každému apravedlivému,
v katakombách pohřbenému, slušela ,.palma.“ Ale znamení
toho jest po řídku, ani dítky ho nemaji, nasledovně musela
ona zuamenati zvláštní okolnost smrti, a jakož ihned uvi—
díme mučenníctvi. Staré dokumenty mluvi zhusta o palmě mu
čenníctvi a tim dávají najevo, že palma jest znamením smrti
z lásky ku Kristu Pánu vytipěné. První křesťanése k tomuto sym
bolu tím spíše nachýliti mohli, aut se palma i v písmu přikládá
tom, kdož za Krista Pána života svého položili. (Apoc. 6, 9).
Nad to se. nalezli v katakombách symbol ten právě při těch hro
bech, jejichžto nzipissvedci: že jsou tam pochováni mučennikové.
Tak čteme. v katakombe sv. Anežky: „Marcella et Christi mar
tyres CCCCCL“ Marcelle & 550 mučenníků Kristových; a k
predu a k zadu nápisu pi-ičiněnajest nakreslené puma. A opět
„Rufinus et Christi martyree (JL. Ruíinus a mučenníků Kristo
vých 150. Ku konci nápisu jest vyobrazena palma,
Podle toho znamená palmu dojista mučenníka v katakom
bách, & však symbolu toho nejenom zde užíváno, alebrž symbol
ten byl stálým znamením, “ znakem mučemdctvi od prvopočátku.
Tak píše sv. Řehoř Veliký: „Co znamenají „palmy'ř“ Odměnu
za vítězství. Odtud se dávají vítězům. Proto jest psáno o těch.,
kteří v boji za mučenníckou korunu starého nepřítele porazali,
a teď jako vítězové ve vlasti se radují: „A palmy v rukou

jejich.“')
") Quid per palmu? nisi pnemía victoriae deaignantnr. [pe-.c quoque
dari vincentihus solení. Undo de hil quo-me, qui in oertamine mar
tyrii antiquum hostem vioeruní, et jam victoree in patria gludent,
lcriptum at: Et palmu; ln mihne eorum. Horn. XVII. in Enoch.

lusk mincovnictví.
„unum-'
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mučenníků, s ulotiv je v chrámu téže světice v městě, dává jim
za symbol dvě překrásné palmy mosaikou vyvedené na klenbě
basiliky. Tohoteč znaku užil sv. Felix. III. v kostele sv. Kosmy
& Damiana, Anastasius IV. v chrámu sv. Venantie, Innocenc II.
v chrámu Matky Boží in Trastevere, 'e. Honorius III. v basi—
lice sv. Pavla.
Podle všeho sluší za. pravdu dáti výtečnému Bellsrminovi,
který píše, že se svatým přikládají znaky těch cností, kterými
za živu vynikali, abychom tak stručné a jako za okamžik se
znali, co svatí činili, & čeho jsou přetrpěli, mučenníkům ale
vůbec palmyf')
2. Druhé znameni, dle kterého se pomstí mělo, zdali v
hrobě odpočívá tělo mučenníkovo, čili nic, byla. Iáhvička bron
cová, hliněná a nebo skleněná, krví mčennikovou naplněná.
Onyt se ovšem naskytly i doménky protivné, jakoby lahvičky
tyto zs jiným účelem byly k mrtvohim přidávány. Tak píse Ma.
billon"), „že ani kříž, ani monogram Kristův, ani beránek ne
znamenají mučenníka,“ a opétf“) „že ani nádobky mučenníctví“
neznaěejl. Druhému tomuto spisu Mabillonovu by se bylo do
stalo censůry stolice svaté, kdyby autora nebyla chránila vý
tečná povést.,jaké v církvi požíval. FnLeonard de S. Catarina
de Siena choval ve svých spisech dopis Opata Tuilerijského od
20. října 1690, ve kterém dává úsudek o knize Mabillonové:
„De cultu sanctorum ignotorum,“ & o láhvicích k mrtvolám při
činěny'ch, a kdež smělou hypothesu předkládá., že lahvičky ty
dobře i vonné věci obsahovati mohly. Bella-mann tvulí'm), ze
ony nádobky obsahovaly zbytky vína, a taktéž se domníval i
Raul Rochettc. Nez ale domněnkim jest sice otevřen otvor do
') Sancti mper cum insigni vinutia vel passiouis vel poteststis pin
guntur; Petrus cum clsvibus. Lsureutius cum craticuls etc.. Inn-tymi
omnes cum palmis, sancti omnes cum dildem-te, ex qulbus siguls
seu instrumentis docemur quasi per compendium, quid illi, quos vo
limus, egerint, quidvs pusisinL“Bellarm. de Ecel. triumph.l... IL cep 2.
") ltm' lhlicum I. 183.
'
"') Ve spisu, který! vydal pode jmenem: Eusebius Romanu: ul Theo
“)

philum Galium.
Ueber die site:—,ten
Begrsbuissststten p. M od. a 1839.

“

Mn.-o

kořán, a však domněnka plati potud, pokud jest odůvodněna, a
zde zejmena, pokud sobě hledi historické pravděpodobnosti.
Tak jest na příklad na jisto bludno, žeby lahvičky ty byly
držely v sobě víno, nebot zbytky bývalé tekutiny mohou se cbe
micky rozlišiti, & tu se vezdy osvědčuje, že lahvičky obsahovaly
krev. O tom dává svědectví i Leibnitz, jenž za svého pobytu
v Římě takovou zkoušku podnikl. Učiniv totiž návštěvu u pre
láta Fabrctti, který tehdáž měl dohlldku nad katakombami, ob
držel od něho částku lahvičky s tím dokladem, aby věc vyše
třil. Leibnitz vyšetřiv lahvičku, vyznal, že obsahuje krev!)
Neméně jest nepravda: žeby ony lahvičky obsahovaly vonné
věci, nebot jest sice pravda., že křesťané mrtvoly do lněného
roucha zaobalovali, a vonné věci k nim přikládali; avšak aby
byli přiěiňovali i lahvičky s věcmi vonnými, buďže do vnitř a
nebo vedle hrobu, toho nebylo ani u křesťanů ani u pohanů.
Za to nalézáme při hrobech, které kryjí na jisto mučen
nika, lahvičku tu. Když v roce 1726 nalezeny byly v bssílice
sv. lGementa ostatky sv. Flavia Klementa, shledalo se, že v
hrobě byla lžhviěka s krví. Ano vzneěenl naši předkové kře
sťané měli jsou v obyčeji, připsati na stěnu, kde připevněna
byla lahvička slovo „Sangu's' (krev) zkráceně: Sa., Sang., ja
kož se zhusta v katakombách čísti může. Nejvíce padá zde na
váhu ta olmlnosl, že láIwičky té není v katakombách, kam! se
křesťané kládu po Iwonásledování.
Ono tedy není jinak, palmy k nápisům nálambním příči—
učně, a láhvičky ]: mrtvoláau vkatabombách přidanéjsou dd
kasem nade vší podiybu posune-ným, že v hrobě odpočíoqji
ostatky mučenníkovy. Za tou příčinou dlme, že sv. Kongregace
právem vydala v r. 1668 dekret, že palmy a léhviěky [pou ne—
') Frustum Bala, diLeibnitz, Viti-ease: coemeterloCallixtiallatum ru
bidine Gnetum enmlnavi non nihil, ut facilius diu-„omipocet, cujns
es generis asset, et ntrum, nt phylici hodieloqnnntur, ex regno ani
mali, an patina minerali cnet profecu. Et valit mihi in mentem
nti solutions salis amonlacl, ut voosnt, in aqua oommuni attenurs
nti ejn: cpe aliqnid o vitro separui, stqne elui pocet.. ld vem sn
bltoetsupra spam aucemsit. Indeque nan nobis muito suspieio ease
sanmiinem podnsmateriam,

quam terra—stromseu minci-Alem. que

vi

oorrosiva prudic. tanto tempor-ealtins in vitrum fortune descen
dilaet, nec lixivio tamsubito casina . . . . Apud Fabrettl ,.lnscript.
nntig! cap. B.

Obrazy svatých.

8?

pochybným znamením, že v hrobce odpočívá mněenník: „Om
de uctí: disceptaretur, ea: qm'bus veme mdorum martyrum fe
liquiae a falců et dubiís diguosci possint, cadcm s. Congregatío

mdiligentiwmninatacensuitpalmetvasdlomsangíd

na tindum pro signís cer-tissímis habenda ease; aliomm vero
signatura amen in aliud tanpw mica-it.“ Tentýž dekret ob—
noven jest výnosem od lo. prosince 1863; a sice k návrhu kar
dinála Bartolini, výtečného znalce katakomb.

c) Obrazy svatých. Obraz Páně, Matky Boží a sv.

Josefa a jiných svatých
Na konci předešlého věku bylo to domněnkou velmi zobec
nělou, že staří křesťané obrazům nepřáli, a sice za příčinou tou,
že pohané jim věnovali poctu nepatřiěnou, modlúřskou. Když
tedy Berou.: ď Agincourt (+ 1814) ve svém spisu (Bist. de ]“
art. par les monuments. Paris 1814—1823) některé z obrazů,
které se v katakombách nalezly, a časům před císařem Konstan
tinem náležely, předkládal, domýšleli jsou se, že jest to výjimkou

od pravidla. Dvawt let později hlásal Raul-Radima s větším
důrazem starobylost obrazů v katakombách jsoucích. Teď ale ne—
bude nižadný člověk soudný a věcí znalý tvrditi, žeby byli kře—

stané první obrazů zamítali, jich nenáviděli, anebo dokonce je
jich užívání modlařstvím býti soudili.
Tou měrou jsou dnes katakomby důkazem na dobro pře
svědčujícím, jaké křivdy se dopustili Lutr, Kalvín a jiní hrdi
nové vzpoury věku XVI. naproti církvi katolické a jak drzého
zločinu se dopouštějí jejich pravověřící čili orthodoxní nášlapuíci
a nebo i atheistiětí zlosynové, vytýkající církvi, jakoby ona byla
starobylého učení porušila, mailo v poctivosti svaté a světice a
jejich obrazy. Věru pootivějěí jejich synové vidouce temné stěny
katakomb, jejich knbikula, arkosolia a kaple, a obrazy tam umíst
něné netroufají sobě více tvrditi; žeby byla církev starobylá ne—
chovala obrazů, ač sobě semotam divné nazory činí 0 nauce, ja
kou drželi o obrazích prvokřesťané. Ale již tím, že museli při
svěděiti: že prvá církev obrazů užívala, zahanbili své praotce ve
lice, nebot ti hlásali tak jistě, jakoby byli žili za dnů Diokleci
anových, anebo dokonce Neronových, že křesťanům nebylo vůbec
dovoleno, obrazů míti, rovně prý tak, jako židům a následovně
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prý jich stará církev nikdy neměla. To ale lze říci: že obrazů
svatých nebylo v církvi a počátku u velkém množství a sice vůči
pohanům, a těm, kdož nově z paganismu na víru byli obrácenif')
K účelu našemu jest nám k ruce zvláště katakomba sv. Kal
listy, nebot památky tohoto hřbitova jsou až dosud jedině na
světlo denní vynešeny, kdežto známost naše o jiných katakom—
bách jest jenom skrovna, ant ty jenom po řídku a malou částkou
prozkoumány jsou.
Přede vším podotknoutí jest, že vkatakombách doby starší
neshledáva'me podobizny Páně, ani matky Boží, ani sv. apoštolů;
aspoň jest to odůvodněné mínění střízlivých učenců.**) Že ani
v katakombách tě pravě podobizny Paně není, jde na zbyt z té
okolnosti: že byla za dob dávných již hádka: „zdali Kristus
Pán měl tvář slíčnou anebo mlíčnou.'
Sv. Augustin dí, že o
tom bylo domněnek nesčíslnýchfň
Snad že prvé křesťanyzdr
žovala od malby podobizny Páně obava, aby obrazu takovému
se nedávala pocta, kterou jsme Bohu jedině zavázáni, a která
se zove „cultus latriae.“ Obava ta měla místo zvláště za věku
prvého. — Mezitím se odebrali na věčnost ti, jimžse tvářPáně
zajisté do paměti vryla, anf Ho na své oči viděli. Po odšedáích
nezbylo očitých svědků 0 osobě Páně, a tak se poznenáhla ztra
tila památka o podobě Páně jakoby se byla s apoštoli do nebes
odebrala. Ovšem že domnělé podobizny Páně dosti záhy zde
onde obíhaly, jako u sekty Karpokracianů, ano sám Alexander
Severus dal prý vedle obrazu Orpheova i obraz Kristův ve své
kapli postaviti. I v katatombách jsou některá poprsí Páně„ a
však nezasáhají ani do věku čtvrtého, jsouce z věku V. snad
teprv ze šestého.
') Snad že dobře 0 této věci pověděl výtečný theolog francouaký, Pe
tavius: „Credibilo . . . est, (lmagines) parum: christianis nsnrpatas
tuhne primia tere quamor nemlis. per quae nefanda in itblis reli
gio et chrlstiani nominis crndeliaima ventio cun-nm suum tenuit.
Quinta danem mailo postquam aecepta libertate laoertos quodam—
modo suos explieare cocpit Ecclesia, pleriaqne locis imagine: palm
haberi ooeptae, atque in tempus et oratoriis pmpositae sunt; cum hac
tenus etui in use essent aliquo; non tamen ab eo promiseuo ac fro
quenter adhiherentnr“.
") Hefele. Beitrage zur Kirchengeschichte II. 264.
"') Dominica!fade: ramia lnnumersbilium cogitationum diversitate vs
riatur et limitu. S. Aug. de Trinit. V111.,4.

l-lanlivý KHL

89

Jako se nenalézá v starých katakombách podobizna Páně,
tak také nepodoba kříže. Příčina toho je na jevě. Kříž byl podle
slov apoštolových židům poboršením, pohanům ale bláznovstvím,
a proto předmětem potup a posměchu. Kdežto však zase kře
sťanům byl kříž „sílou Boží, a Moudrostí Jeho, nechtěli oni, aby
kdy židům neb i pohanům do rukou sedostal. V roce 1856 byl
v zříceninach paláců císařských v Římě vkapah hanlivý „cru
cilix,“ a sice v pahorku Palatimkém. Ukřížovaný jest oblečen,
na místo hlavy člověcke má ale hlavu oslí. Kříž má podobu la
tinského T. Ruce jsou přibyty a nohy přiléhají“ na vystouplé
prkno. Na levé straně stoji člověk rouchem přioděný, maje po
stavu se klanějícího a se modlícího, a ukřížovanému na znamení
božské pocty polibek posýlnjícího. Mezi oběma osobami a pod
nimi, nalézá se nápis tento, a sice po řecku: „Alm-amen“ se
kloní svému bohu.“ Hanlivy' tento cruciňx byl zhusta předmě—
tem utržek darebáků pohanských, jako jsou i dnes články víry
katolické církve předmětem utržek v časupisech liberalno—semitic
kých. Zda se býti pepis kříže toho as podoben onomu, který
činí Tertullian v apologetiku svém'). Z toho se snadno vyrozu
měti může, že křesťané, nechtějíce, aby se znamení spásy
stalo.terěem posměchu & potupy, k tomu působili, aby se obrazy
kříže nečinily. A kdekoliv přece se vyobrazoval, stalo se tak
zakrytě, jakož viděti lze na jednom hrobě v katakombě sv. Lu
ciny. Forma zakryta kříže jest písmena T, známka křesťanského
Jerusalema, neboť prý budou míti podle Ezechiele proroka a vý
kladu Tertullianova ti, kteří do něho vejdou jako synové Boží,
a břatří Kristovi znamku řeckého T. na čele svém“). A poně
') Sed
est,
nm
KO

novajsm Del nostri in nostra cilitata proxime editio publieata
ex qno qnidem in fmsuandis bestiis memu-ius nocivus pictu
mposuit cum ejnsmodí inscriptione: „Deus christianomm ono
m3.
15 erat auribns asininis. altero pode nngulatua, líbmm

geatans et tag-atm. Apolog. cap. 16.
") Premittens itaqne et subjungens, passiim etiam Christum, nequeju—
stus ejn! eadem pusuros, tam apostolos, quam et deinoeps omnes
íideles pmphetavit signatos, illa nota scilicet, de qua Ezechiel (9.):
„Dieit Dominus ad me: Peru-msi in medio pol-tm in media Biem
salem, et da signa Thau in frontibus virorum. lpsa est enim líttera
(imcorum T, nostra autem T. species crucis, quam portcndebat
futuram in frontibus nosti-is apud vel-am et catholicam Hime-lem,
in qua fratres Christi, lilios scilicet Dei, gloriam patri Deo telata
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vadž písmena T také „300“ znamena, bylo i ono číslo symbo
lem Krista Pána a sice dojista již ve věku 113). Příkladů tohoto
symbolu jest v kstakombě Knllistově hojně. Někdy ho nalézáme
ve spojbě s řeckým P. na nahrobdch v spůsobách rozmanitých.
Beze všeho a zůplně volně se užívalo znamení kříže v ná
pisech hrobuích od r. 375.
Jako se d'oévsli křestané, aby kříž nebyl u polumů před
mětem útržek, výsměchů a pohanění, tak taky se snažili, užíti
symbolů pohanům neznámých, kterými naznačovali spasitele.

Jedou takovýsyvnbolbylaryba 11.913,atomdjiěodpmého
věku křesťanům obvyklý. Znaku toho ubývalo ale pořád více
ve věku III., až zúplna přestal, když víře křesťanské přiznána
byla svoboda vyznání, a když doprosta vySla ze zvyku tak zvané
„disciplína arcani“ čili kázeň, dle které bylo povinností, tajem
ství křesťanských neodhalovati zraku nekřestanů.
Pravda jest ovšem, že i později užíváno symbolu ryby, jako

viděti lze na dně starobylých studnic v Ravenne,jakoži na sta
robylé amboně tamtéž, a na dnu baptisteria mosaikou okrésle
ného; ale „ryby“ ty znamenají křestana, kterým se stáváme
křtem, kdežto ělověky rodem, jakož dí Tertullian: „De vem-is

fuimus, fiunt non nascuntur christiarň.") A opět dí: Illy/Mo
„:1309“ pode Krista našeho,jako rybičky ve vodě se milionem)
Později neměla tedy „ryba“ významu symbolického, jako za dnů
starších zejmena v katakombách. Kdežto v katakombách zname
ná Spasitele, znamenala později „křestana“.
Odkud ale vzal původ svůj synům! ten? 11.914;zavírá do
sebe zaěútečné písmeny jmen božské důstojnosti Páně a jeho vy
kupitelského poslání. „lqoócg Xeuozóg, osa., cia; Skutče.“ Ježíš
Kristus, Syn Boží, Spasitel. A však, se zavírá do sebe „azil-vg“
jmeno, důstojnost a úřad Páně, přece nedala okolnost ta prvého
podnětu k tomu, aby Krista Pána v podobě ryby malovali. Spíše
byla příčina toho as tato: Křesťané věděli: že se stali (křestní)
ros psalmus vigesimua primua cenit, ex persona ipsiusChristi ad pa
trem: Enarrabo nomen tuum fratribns mels, in modlo Ecclesia hym
num dicam tíhl“ Tcrtull. adv. Mardon. Ill., c. 22.
') Epist. Baruabae esp. 9.
“) Apolog. cap. 18.
'") Nos semndum "413127“ natrum Jesum Christum pisciculi in aqua
maximum“ Tertull. de bapu'nno cap. [.

myl- com.
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vodou syny :: dcerami Božími, voda ale jest světem „elementem'
ryby, odtud sebe zvali rybami „pisciculi“, a představovali sobě
Krista Pane, původce této vody křestne a zázrahe přeměny na
rybě. ve vodě křestne, „v milosti Boží“ plovoucí, taktéž jako
.Bybu'. Při tom bylo na snadě sobě povšimnouti: že řecké
slovo rybu značící zavírá do sebe ve svých písmenach vyznání
víry o Kristu Pánu Bohu — Spasiteli, zrovna' tou měrou, jak
právě za těch nejstarších dob naproti Ebionitům, Cerintovi, na
proti Pavlu Samosatskemu a naproti Sabellianům bylo zapotřeby.
— O symbolu tomto svědčí nepřetržitá řada otcův a theologův
od Klimenta Mexandrinského až ku sv. Petru Damianskěmn.
Svědectví písemně dává o něm první „Klement Alexandrinský“,
a jest dosti možná, že symbol ten nejprve skolou Alexandrinskou
byl užíván. Přes to ale se může připnstiti, že symbol „ryby'
jest původu apoštolského, aniž by to bylo na závadu domněnce:
že škola Alexandlinskií jest jeho původkyní, neboť i ona z časů
apoštolských posla jest. Tu také byli haeresiím svrchu jmenova
ným na blízku a mohli tím snaze akrostychonu „cxóvc“ s vý
znamuplnými písmenami jeho 0 Kristu Panu užívati, mt i židé
dávali svým vůdcům jmena složená : písmen jmena mužů veli
kých; a ant ze židů na víru obrácených se velkou částí skládala
církev Alexandrinská. Sv. Augustin mluví o tomto symbolu v
knize o městě Božími)
Ale at již prvý původ tohoto symbolu te neb one okol
nosti se přičítá, to jisto jest, že byl jím Kristus Pán od věků
naznačovún, a že jak mile byl vynalezen, ihned zhusta byl uží
van, poněvadž držel vsobě celé „Credo“ naproti těm, kdož Kristu
Pánu upirali božství, a vykupitelský jeho úřad.“
Kdežto byla „ryba“ tím nejstarším symbolem Krista Pana,
symbolem prve periody křesťanské, jest „dobrý pastýř“ (Pastor
bonus) symbolem druhe periody. Se symbolem tímto se potká
váme v katakombách téměř za každým krokem, a může se
směle říci, že nebylo předmětu, který by byl častěji od
prvokřesťanů vypodobůovan jako právě: „Pastor bonus.“ Na
stěnách katakomb jest ,Pastor bonus“ al fresco malovžmnalězá
') Horum autem gnecomm verborum, qua sunt: 11700179,XQCWČC

(9505 Ymc Horác, si primas litteru jungas, erit 43136. i. e.
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Pastýř dobrý.

se na nápisech hrobních, na sarkoíagách, na kalichách, na lam
pách, na sklenících, na perstenách, zkrátka: na všech památkách
umění starobylého. Příčina a pobudka k tomu vyobrazení Páně
byla na snadě. V zákoně starem se nám Bůh předkládá v po
dobenství a v obraze pastýře, který pase t. j. vede, — a řídí
lid israelský; v zákoně novém se srovnává Kristus Pán sám ne
jednou s pastýřein dobrým, který dává život za ovce svě, acír
kev svou a ovčincem. Ověinec tento svěřil Pán sv. Petru a pod
ním sboru apoštolskému, neboť ku sv. Petrovi řekl: „Pasiž be
ránky, pasiž ovce mě.“ Odtud spatřujeme nejvyššího pastýře dusí
nasich Krista Pána, an se předkládá nám v katakombách v po
době pastýře buďže samoten, anebo s oveěkou na ramenou, kte
rou přinásí uradostněn, ant dříve se byla ztratila, anebo v prů
vodu toho neb onoho učenníka sveho. A poněvadž Kristus Pán
sám sebe pastýřem býti pravil, malovali jej se všemi příznaky
pastýřovými, jako: s berlon pastýřskou, s píšťalkou, s nádobou
na mléko a. t. d.
Kdežto podobizny, čili spíše obrazy Páně ve způsobě pa—
stýře dojista již z druhé polovice věku 11. pocházejí: zaniká je
jich prvomá, jednoduchá, prostá forma ve věku III., když Mon
tanisté a Novatiani svůj boj naproti církvi noznítili. Chtěla věru
církev obrazem tímto spojiti i učení víry Oproti těmto dvoum
těmto sektám hazretickým. My víme o nich: že sobě Iibovali v
nesrdeěněm a nekřestanskěm rigorismu, ant nechtěli, aby ti, kdož
se těžkých hříchů dočinili., zase na milost přijati byli, nýbrž vy—
luěovali na dobro hříšníky takové, zvláště, jestli viru svou za
picli, z církve Boží; bez naděje, že kdy smír s církví míti bu
dou. Odtud také odpírali Novatiani i Montanistě církvi, žeby
ona byla Kristem Pánem nabyla tí: moci, odpouštěti i hříšní—
kům velikým. Církev ale vezdy věřila., že Bůh, jakož sám v Zá
koně starém přeěasto osvědčuje, odpustiti chce a odpouští těm,
kdož se k němu knjicně navracuií, že Kristus Pán sámodpouš—
těl i hříchy těžké. Moc ale, hříchy odpouštěti přenesl na ty, jimž
svěřil ku správě církev svou, na apoštoly a jejich nástupce, tak
že apoštolě a jejich nástupce hříchy odpouštějíce konali úřad
Krista Pána Vykupitelský. Kristus tedy už do dnes hledá skrze
kněze svě ovečku, která byla se ztratila, a jestliže ztrativěi se
ovečka dbá na hlas volajícího ji pastýře, běře ji na ramena svá.
Má! ledy symbol „pastýř-e“ ve teba III. význam doymtv'cko

Milost Boll roadílns.
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Pravdu tu, že církev má moe, odpouštěti hříchy, si již
všední at smrtelné, vidímo vyobrazenou v skupenině jednoho
arkosolia v katakombě sv. Kallisty. Skupenina ta utrpěla snad
již ve věku [V., ani u prostřed arkosolia, a sice shora hrob byl
vytesán, čímž hořejší častka obrazu valně se porušila. V středu
skupeniny stojí „bonus pastor“, jemu po obou stranách dva mu—
tové, nepochybně sv. Petr a Pavel, jakož zastupitelove veške
rého sboru apoštolského. Chvátají od Krista, jako od něho vy
slaní do světa celeho, hlásali evangelium. V pravo ivlevo strmí
skala, podle I. Cor. 10, 4. Kristus Pán edm, z něhož se vyle
vají pramenové vody živé (Jo. 4, 10., Jo. 7.). Apoštolové se
snaží a namáhají, aby hodně mnoho vody rukami svýma zachy
tili, (nebot voda jest symbolem milostí Kristových), a jí vylití na
hlavy oveček, t. j. učiniti, aby člověctvo mělo účast na vykou—
pení Páně, a tak na milostech z něho se proudících. Svět sam

jest na obraze naznačen dvěma ovečkami, z nichž jedna stojí
před sv. Petrem, druha před sv. Pavlem. Jedna z oveček těch
dává pilně pozor, a jako rozvažuje o slovech apoštolových, a při
jímá ze srdce, což se jí předkládá. Druha ale odvramje se,
ukazuje zada, a dáva znamení: že se. jí slovo apoštolovo nelíbí,
pase se na dmu, msjlc vůbec něco jiného na práci, nežli pře
mýtati o slovu Pane. Ona jest jako zakopána do radostí a do
péče vezdejsího života. Podle nadaného toho působení, podle
rosdílné disposici řídí se úděl vody zde radosti Bolí; nebot se
řine ona hojně na hlavu zvířátka, které ochotně naslouchá,
kdežto ovečka druhá nedostává ni kapky teto vody.
Jinde zase stojí Pan u prostřed apoštolů, na ramenou jeho
jest ovečka, která byla zbloudila. Apoštolové v pravo a v levo
jsoucí nastavují ruce, aby hodně mnoho duchovní rosy nslapali.
Při tom volají se všech stran ovečky. Tyto ale jednají
vůči tomuto hlasu přerozdilně. Jedny vůbec neposlouchají, jiné
jdou za hlasem, a me mezi těmi jedna, která nejenom že jde,
ale i pastvy nechává, & dadouc krk vzhůru bedlivě naslouchá a
přijímá slovo Boží; Opět.jiná se sice na hlas obratila, ale jde
po pastvě, a nenasloucha což se dále předkládá.
Obrazy ty dávají naučení: že apoštolům bylo Kristem Pa—
nem uloženo, hlasati evangelium do sírěho světa a křtíti, nebot
bez křtu by se byli lidé nestali ovečkami Kristovými. Některé
ovce přijavše slovo Boží napotom se odvrátily od pramene vody

“
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živé, Spasitele Krista. Avšak mezi těmi ovečknmi, je! se odvra
tily, jest rozdíl: nebot některé se vzpamatovaly, & ty naznačuje
ovečka ona, kterou nejvyšší pastýř duši našich Kristus Pan na
svých ramenou drží, a která nyni mile odpočinku u něho nalé

zá., takknaobmsutmnmámcdvéwátosttnasnačmýdt:svá
tost : vody a svátost pokání.
Jiný symbol Kristův jest „beránek.“ Nalaáme ho v kata
kombě Kallistově, & vedle něho znaky pastýře, hůl pastýřskou
a. nádobu na mléko na holi upevněnou. Tak viděti lze Krista
Pána neznačeného i v katakombe sv. Domitilly a jinde.
Kromě těchto obrazů byl Spasitel také představován i v
podobě Orfca, aby se tak jednak zrakům nezasvěceným zakryl,
jednak aby se vyjádřilo, kterak Pán přívětivě k sobě zve a volá
a táhne, a že břemeno jeho jest lehké &jho jeho sladké. Zvlá

ště doved-ý symbol toho druhu jest v katakombě sv. Domitilly').
') O podobizne Páně dl Kraus (Roma sotterranea p. 260): „Man hat
ein stark restanrirtes, angeblich dem Ill. Jahrhundert mgehorendes
Mosaih dea .mnseo cristiano“ im Vatikan als ein Bei-piel angesehen,
wie sich die aufgeklartelr Heiden Christum dachten: es ist ein hůr
tiger Proňlkopf, der ungethbr dem damallgen Filosofentypua ent
spricbt. Die Echtheit der Platte ist mehr als aweifelhal't. in den
Katakomhan gibt es einige Brustbilder Christi, dle aber schwerlich
alter, als das fhnhe bis sechste Jahrhundert sind; das bekanntesta
ist dsa Brnath'ld von San Callisto, wie man frůber sagte, richtignr:
in san Neroo et Achillea, oder S. Domitilla, der seitdem als der trs—
ditionelle Typua gilt, und den Sehopfungen eines [const-do, Rafael
Carraocio als Vorbild gedient haben soll. Das Antliu des Heílam
dea ist oval, etwas langlicb, die Zůge ernst. dabei mild und fast
schwermůthig, der Bart kurz und důnn, die llaare auf der Mitte
das Hauptes gescheitelt, and in langen Locken aber den Nacken
fallend. Umerhennbar hat dieses Bild manche Aehnlichkeit mit der
Schildefung des Herni, wie sie der bekannte Brief des Mamlas,
eines angeblichen Vorghngers des Pontius Pilatus in der Landpflege
Judass gibt. „Sein Haar, heisst es hier, ist etwss geblnaelt, siem—
lich dunkel und glatt; es Blesst ihm ůber die Schultern herab nad
ist nach nazareniacher Sitte in der Mitte geocheitelt. Nase und
Mund sind fehlerlos, der Bart dick und blend, wie dan_Baupthaar,
nicht lang und in der Mitte getheilL Die Augen sind hell und von
weehaelnder Fax-be.“ V museu Vatikůnskem jest taktu podobizna
Pinč, Romi ji soudí býti nejdu-ii. Podoba !(:an Pana podle oné
ze San Callidi nalézt se také na pěti sarkofagaoh ' museu La

tsnnskén.
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Vedle Krista Pána pastýře shledáváme v katakombách va
apůsobě orodovnioe (orans) nezřídka také Matku Boží. Někdy
naznačuje pani prosby předkládající církev svatou. Snad že oba
znaky jsou v matce Boží sloučeny, nebot vedle sv. Ambrože: bylo
mnoho předznakem církve o Marii předpověděno'). Často se .
vyobrazuje Rodiěks Boží na místo Krista Pana na hrobnlch mi—
pisech, anebo u prostřed dvou beránků, jakož spatřiti lze v kata.
kombě sv. Kallisty, anebo mezi sv. Petrem a Pavlem. Než však,
ač ve spůsobě paní prosby předkladajicl se také církev vyobrazuje,
jest obyčejnčji, že „orodovnice“ znamená Marii Pannu. Naleza
me ji tak naznačenou na sarkofágu v B.Maximinu (v Provence),
kdež jest nápis přičiněn. „María Virgo, mínester de templatege
rosale“, což nepochybně platí o službách, ktere konala matka
Boží v chrámu Jerusalemskčm. Nad to jat Panna Maria na an
tických penězích řeckých a na monumentech řeckých vezdy jako
prositelka (orans) a orodovnioe naznačena.
Za tou příčinou se může s plnou jistotou říci. že se obraz
Matky Páně v katakombách nalézá, a že jeden spisovatel prote
stanský proti pravdě tvrdil: že se obraz matky Boží neda na
jisto osvědčiti, leč jen na místě jednom, a sice v katakombě sv.
Anežky, kdež vyobrazena jejako prositelka s rukama pozdvižení—
ma, 3. Božské dítě na na rukou ale před ní, téměř na ten způ
sob, jak malovali touto dobou Rodičku Boží lourdskou. Typus
ten zvláště u Rusů zobecněl, tak že madona podle něho malo
vana „madona znamenskaja“ se zove. Proti pravdě se tvrdí, že
by „madona“ katakomby sv. Anežky byla jediným na jisto osvěd
čeným obrazem Matky Boží zvěku stareho, nebot nalezl de Romi
dosud dvacet obrazů, na kterých jest Matka Boží osobou úhlav
ní. Sem náleži zvláště vyobrazení příchodu mudrců od Východu.
Obyčejně sedavzi matka Páně k zadu skupeniny, Syna Božího
majíc na klíně a před ní stojí mudroovč. Počet mudrců není na
obrazech všade stejný, někdy čtyři jako v katakombě sv. Domi
tilly, někdy dva, jako v San Pietroe Marcellino. Počet tří platil
ale vezdy jako ztradice dochovaný. Kde je jich více nebo méně,
měl umělec více zřetel k shodě, aby po obou stranách matky
Boží stejný počet osob se nalézal, nežli kn pravdě historicke.
Obrazy tohoto druhu jsou :: rozličných věků. Obrazy v katakom
0) „Malta in ňgun Ecclesiae do Maria prophetata sam.;
Ds int.. Viry. cap. ll.

& Ambros.
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Obr-: sv. Josefa.

bách sv. Domitilly a San Pietro e Marcellina klade de Rossi do
prvé nebo do druhé polovice třetího století. Daleko většího stáří
přisuzuje však obrazu al fresko v katakombč sv. Priscilly, který
prý jest veku apoštolskému blízek. Matka Páně jest na něm se
. dic s hlavinkou zakiytou nn polo, světlým a průhledným závo
jem, a na rukou nmjíc Božské děťátko. K levé straně stojí muž
a ukazuje na hvězdu.
O obraz—nsv. Josefa tvrdí de Rossi, že až dosud není na
jisto postaveno, žeby na stěnách katakomb se nalaal, ač se shle—
dává a sice na sarkol'agách, jako jinoch beze všeho vousu a oby—
čejně tunikou priorit—ný.Na obrazích však mosaikou vyvedených
v S. Maria Maggiore, které jsou z věku V., předkládá se sv. pě—
stoun již ve věku pokročilejším, kterato vyobrazení se as stalo
prototypem jiných. Snad že pozdnější malíři a řezbáři nasledo
vali v tom apOgrifu „de Nativitate'Mariae,“ „de Infantia Salva;
toris“, „Historia Josephi“, ve kterých se čte, že sv. Josef byl
již sestárlý, když pojal Marii' pannu za manželku. Sv. Epiphani
us, a sv. Řehoř Nazianský dávají zprávu o takových pověstech.
Podle „životopisu sv. Josefa“ (historia Josephi), který zprvu ja
zykem Kaptů byl vydán, a napotom arabským, byl sv. Josef čty
řicet let star, když prvou ženu pojal. S tou žil 49 let, a stav
se vdovcein, pojal Marii Pannu. Po dvou letech se narodil Kri
stus Pán 2 Marie Panny. Sv. Josef byl živ prý až do 111 let..
Těchto legend, ač na pravdě nespolěhaly veskrze, on! av. Josef
nebyl po dvakráte zasnouben, unii porušil kdy panm'ctví svého,
jakož o něm věří církev čirá, ušímlo mění v V. věku bas sá
vady, an! církev tam bránili nechtěla, vidme cabapečené články
víry tíhnoucí ku Božství (: člověčenstrt'Páně, a k“ neporušeném

panenství

Rodič/cyBoží.

Kromě toho jest v katakombách množství obrazů směřu
jících k biblickým dějům Zákona starého. Jest tam vyobrazen
Noe v arše, Jonas jako typus z mrtvých vstání, Daniel v jámě
lvové, tři mládenci v peci ohnivé, Mojžíš an tluče na skálu,
Adam a Eva, Abel a Kain, Job, David, lsaiáš, a jiní.
Podle obrazů těchto bylo možno vyučovati katechumeny v
katakombách víře svaté. Ty nejdůležitější biblické děje byly tn
vyobrazeny, ale i ty nejdůležitější články víry.
Z těchto okolností pozná snadno každý nepředpojatý člo
vek, mnoholi pravdy mela do sebe slova Lutrova, Kalvinova a

Katakomby : dokonalí! vykoupení.
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jiných l'anatiků věku XVI., a nebo i ignorantů neb i atheistic
kých s prolhaných zlosynů věku XIX., že církev katolická Opu
stila starobylé učení, vzdávajíc úctu obrazům svatých a světic
Božích. Reformatoři spilajíce církvi, žeby ee byla v tom kře
sťanské pravdě odcizila, a hříchu modláíství dočinila, odsoudili
tím prastarou, krví mučennlckou zbrocenou církev, jakoby i ona
se modluřství byla dopouštěla, kdežto za víru v jediného Boha
život svůj v občt kladla; nic nevčdouce, že domnělé ono mod
lářství nezuřilo leč jen v hlavách jejich potí-eštěných a fanatic
kých. Ne církev katolická ale re/omuitorové se tedy provincii
naproti starobylé víře, a nejenom naproti dogmatům o víře ale
i o mraoech: nebo! prastará církev ctila na obrazech svých sva
tých a světů: i hrdinské masti jejich (pro které i ona byla od
pohanského světa obdivovana); Lutr ale tvrdil, že ani dobré
skutky vůbecnejsouk životu věčnémupotřebny, ba že jsou &škod
livy, naběhnou: takto do táboru starýdc antimnnistů, které církev
starobylá se svého středu byla vyloučila.

d) Katakomby a prvotný hřích, víra v. nejsvětější
' Trojici, v Spasitele Krista, ve svatost sedmeru.
Známo jest, že se zakládá náboženství křesťanské 'na víře
a stavu svátosti a spravedlnosti prvních lidí v ráji, na článku
víry, če všichni .! jednoho póru lidi poeháaíme, na článku víry
a hříchu dědičném; a měl-li člověk býti Opět navrácen stavu svátosti
a spravedlnosti, na článku víry o zaslíbeném mesiáši. Zaslíbený
ten mesiáš měl napraviti to, což pro hřích dědičný bylo porušeno
a nebo až do dnes se ruší a rušili bude až do skonaní. Za ten
příčinou měl býti vydán v obět za všecky lidi, všecky hříchy a
za tresty, aby všecky do říše Boží pro Boha a k Bohu vedl; a
kdož se mu dají věeti a říditi, ipí-ivedl, aby na konec byl jeden
ovčinec a jeden pastýř, a tím jedním ovčincem a jedním pastý
řem, aby připravoval k dokonání vykoupení, kterým se ztracený
stav rajský vrátí, ale dalekodokomteiší, an! bude oslavami. Duše
nebude více moci hřešiti, jak dějí theologově: „Non erit possi
bile ei peccare morali impossibihtate“ nebot bude patřiti na
Boha tváří v tvář, a přesvědčí se přesvědčením stálým a věčným
& bezprostředným, že konečné neskonale blahoslavenství v Bohu
?
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je, & jsouc na věčnosti nebude poměrům časovým podléhati, tu
díž také ne změnám stavu svého -- cili nebude jí možno sva
tosti pozbýti,n proto bude uikétělo neustale účasť.niiti un slave
duše své, ano je bude pronikali světlem sian)- své, jako proniká
je, zde životem, out jest principem života vegetativného, psy
chického, n dueliového.
'
0 prvotném hříchu dávají katakomby hojné poučení. Vjedné
kryptě katakomby sv. Anežky jsou prarodičové naši vyobmzeni
podle toho okamžiku. v kterém byli zhřešili. Mezi oběma strmí
strom pozuuui dobrého o zlého, & no nem obtočený had. Dábel
se dívá na ženu, unu vztahuje mku, aby utrhla ovoce n dala
také Adamovi. Jiný obraz téže katakomby predstavuje rodiče
naše po pádu, ani se snaží zaikrýti nahotu svou. Obraz tento
viděti lze v rozličných katakombách. Zvlášte však zhusta vy
obrazena jest historie 0 pádu prvnich lidí na tak zvaných sklen
kácb zlatých v katakombách; & na sarkofagách. Ty nejprvnější
sarkofágy jsou pracovúny rukou pohanů. Soi-kolágy, na nichž se
shledávajt predmety nade všechnu pochybu křesúuiské. spadají
do věku [V . a V.

Na jednom sarkofágu, který před nedávném nedaleko hrobu
sv. Pavla se nalezl, (pochází z veku císaře Theodosia), a nyní se
v Lateráne chová, jest na části hořejší následující kresba: Na
pravo jsou tři vousatí mužové, jejichž identická působivost Tro
jici svatou prozrazuje. Otec sedi, nebot on jest princip prvý
východů Božských, stolec, čili trůn, jest pro velebu osoby zo
lialen. Jemu Oproti jest. Věčné Slovo, Syn Boží, skrze něhož
všecky veci učiněny jsou, a bez ne'-hož nic není učiněno, což
učiněno jest, ant právé na tom jest, uciniti ze žebry Adamovy
Evu.

V zadu za. osobou no stolci jest osobu, aus duchu. sva—

tého představuje, jak spolupůsobí k ustvořenl světa. Na kresbě
této vyjádřeno tajemstvi nejsvetejší Trojice, pokud totiž
možno jest, vyobrsziti tajemstvi ruziunu stvoí'enému nedostiži—
telné, jest zde vyznačena nauku, že jest princip u vnitř v Boi
ství jediný, jako princip Boatví působiei ku stvoření světa a k
výkonu zachování jeho a řízení jest jediný, čili jak theologové
ději: „Oprra Trinitatís ad extra sunt insejmmbilia, quia princi—
pium divinitatis ad extra est amum, sicut-i est unum ad intra.
Druhá skupenins na tomtéž sarkofágu představuje onu dobu,
ve které had Evě podává jablko. EVa jest k pravé straně Ada

Zulíbonl Vykupltelo. Bohorodlčh.
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mově, mezi oběma jest Bůh, ale ted' beze vsech vousů., neboť

právě byl zaslíben ihned po pádu jako saam

ženy, které má

potí-íta"hlavu pekelném“ hodu. Mladistvý Bůh podává Adamovi
snop na znamení, že má v potu tváři dobývati chleba svého,

Evčaleberánkajeduaknammení: žemásobčhledčtidomá
cího života rodinného, a pak jest beránek typus onoho beránka,
který sňal a snímá hříchy světa, & kterého nam porodila druhé
Eva, panna Maria.
Symbol vykoupení byl také Abel, jakož oběť jeho symbol
byla oběti Páně. Obraz jeho zhusta se nalézá v katakombách.
Pod kresbou na sarkofágu svrchu naznačeném jsou ještě
dvě skupeniny. Prvá předvádí mim Syna Božího ale ne podle
Božství, ale podle ělověěenství, jako děcko na lůně mateřském.
Jemu předchád Duch Boží, nebo! zDucha svatého počala Mat
ka Páně. Stolce matky Páně není zastřen, na znamení: že mezi
Bohem a tvorem byt i nade všecky tvory vyvýšeným zůstáva
rozdíl neskonalý & pak že Kristus Pán podle Božství Bohu ro
ven jest, podle ělovéěenství ale nam podoben, arciže bez hříchu.
Kristus Pan ale jest netoliko bez hříchu jako člověk, aut neměl
na sobě ani dědičného hříchu,ani skutečného, nýbrž v něm ne
bylo ani žádostivosti, ani lehounké ovnnutí hříchu, nebot ont
Bůh-člověk jest, a proto mu nebylo ani možno (jak dějí theo
logově: physics impossibilitate impossibile ei erat peceare) hřešiti.
Druha skupenina ukazuje, kterak Kristus Pán slepého od
narození uzdravuje. V ruce má rolu, která as Jeho Božské po
slaní znamená: a nebo: žeuěení Jeho jedině s to jest, aby rozum
v temnou noc bludů ponořený osvítilo.
V levo na hořejší vypuklé řezbě jest viděti Pana, kterak
holí všemohoucnosti své mění vodu ve víno, a kterak zázračně
rozmnožuje chleby, symbol to, který, jakož známo jest, co sa.
otců cucharísíio' momentů. Vedle se znázorňuje působivost eucha
ristie vzkříšením Lazara.
[ hned pod touto vypuklou řezbou jest scena ze života
sv. Petra. Sv. apoštol drží v ruce symbol věemohoucnosti (hůl),
který zprvu Kristus Pán sám držel: a vsak tu jej varuje Spasi
tel, že, prvé nežli kohout dvakráte zaZpívá, třikrate Jeho zaple.
Ruka Páně hrozivě pozdvižená, a kohout u nohou Petrových
vyjadřují na zbyt, že se proroctví Páně naplnilo. A však hůl
nebyla sv. Petmvi odňata pro jeho pád, ou nebyl zbaven pro
7—
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hříchu dědičného.

svůj hřích primatu sobě udělneho, spíše ma obrttě se potvr
zovati bratří svých (Luk. 22, 32),
Další skupenina ukazuje sv. Petra, an jej odvádějí pocho
pové Agrippovi tam, kam on sobě nežádá; a vSak hůl, symbol
duchovní mocíjeho na zemi, zůstává v ruce jeho, na důkaz: že
sov-chovanájemu propůjčená moc níšadnou mocí světskou odňata
býti nemůže.

Tato událost ze života sv. Petrase často vyobrazovala, snad
že za ton příčinou: že sv. Petr po svém osvobození ze žaláře
Jerusalem opustil, a konečně v Římě se usídlil, čímž se stal
Rim podle slov sv. Lva Velikého (Sermo I. in Nat. Apost) me
stem kněžským a hlavou světa, dospěv vírou ku větsíještě moci,
než kdy před tím míval.
Neméně dava starobylá církev obrazy svými v katakom
bách svou víru na jevo o universálnosti hříchu dědiůiého, a tu
diž i o nezbytnosti křtu smidka; jako jsme viděli naznačenou
víru její o hříchu prvotněm a o vykoupení. Sem náleží vyobra
zení: jak Noe jediný vyvázl se svou rodinou ze spoust vodních.
Archou Noemovou se značí již podle sv. Petra (I. P. 3, 21.)
křest sv., a jeho nezbytnost. Odtud se dává.obrazem tím najevo
křesťanská víra: že hřích dědičný jest universalny', a že jest
tedy každému znovuzrození zapotřeby, jehož křtem sv. nabýváme.
Vyobrazení patriarchy „Noe,“ an sedí ve skříni (arše),
drže v rukou ratolest olivovou, nalézá se v četných katakom
bách., a však nikoliv jako nápodohněnt typu toho na mincích
lrygických, které se mily za Septimia Severa, Macrina a Filipa
staršího v Apamee, na kterýchž viděti lze muže a ženu, dlící
taktéž ve skříni čili v čtverhranné truhlici. Že nejsou obrazy
patriarchy Noe imitací oněch pohanských, lze s důstatek z to
ho poznati, že vyobrazení velmi mnohé v katakombách daleko
starší jsou, nežli ona na penězích frygických. Zejmena to má
místo o obrazu, kterýž se nalézá ihned u vchodu do katakomby
sv. Domitilly, která malba při nejmenším do druhého věku sahá.
Kresby se ovšem zde i onde v mnohem snášejí: ale nejsou si
vezkrze podobny. Na křesťanských chyhuje všade krkavec, a
nápis „NQE'. Nezřídka jest na obrazích původu křwtanskeho
pouze žena v arše, nikoliv muž. Muž i žena odebírají ze
zobaěku holubice ratolest olivovou na znamení obdržené
ho pokoje s Bohem, a naděje na konečné vykoupení.

Nezbytnou křtu. lili—novin.
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Výklad to, který se zúplnu snaží s výrokem sv. Petra
(I. P. 3, 21.) jakož i se svatými otci. Tak srovnává Tertullian
křest sv. čili vlastné vodu křestní s povodni, na které ploula
archa Noemova. Z této povodni vyvetila archa sv. patriarchu,a
holubice mu zvěstovala konečne osvobozeni, a pokoj na zemi:
taktéž když jsme vyšli : koupele vody křestni shlazeni jsou naši
hřichove, a holubice, Duch Boží, nám přináší ratolest olivovou,
pokoj Boží. Archa ale jest církev Božtf) Zhusta spatřujeme
obraz ten, i nad, anebo vedle náhrobntho nápisu, anebo pouze
jen hohibičku s ratolesti olivovou, a tut nema významu jineho,
leč ten, který mají slova na hrobkách katakomb: „ln Pace.“
„V pokoji.“
Obrazem křtu svatého v katakombách jest iMojHš, an ude
řil na skálu a skala. vodu dala. Velmi často jej shledáváme na
stěnách a na kamenách náhrobních, nejčastěji ale nasarkolagách.
Voda znamená křest svatý, kterým béře původ svůj nadpřirozený
život duse nasi, a tedy život právě křesťanský, a výkladu toho

podává Tertullian") a sv. Cyprianm).
Svátost biřmování je snad naznačena obrazem dobrého pa
stýře kolem něhož v pravo a v levo strmí skála, kterou skálou
jest Kristus sám, a z níž se vylévaji pramenove vody živé; ne

bot Kristus Pán přislin onu svátost, pravě: „Žim-li kdo,pojď

keměanapíselxdožvěřt'venme,tmnu,jakoždípísmo,po
plynou : těla řeky vody živé.“ .lo. 7, 37. 38. K čemu! přidává
sv. Jan ev.: „A to řekl oDudm,kter—éhol meli věřící vněho při
jíti : neb ještě nebyl dán Duch, protože Ježiš ještě nabyl osla
vem' Jo. 7, 39. Jiných stop není v katakombách o svátosti biř
mování, leč že nám byl vkatakombe sv. Kallisty ukazován obraz,
na nemžto shledával důvtipuý Dr. de Waal svátost sedmeru. Byl
jsem bohužel přiliš pomdu, nežli abych byl mohl obraz ten do—
.) Quemadmodnm enim post aqua: diluvii, quibus iniqnitas antiqua
pnrgata est., post baptiamum ut ita dizerim, mundi panem coelostis

lm proso columb- teu'is sdnuntisvit dimiua ex am et cum Deo
revena, quod signum etiam apud nationes paci prwtenditnr: eadem
dispoaitione spiritualis eiIectus torre, i. e. euni nostra emergendi
de lavacro post veta:-s deliots colnmba a. Spiritus adont, paoem Dei
Jenna, euni-sade coeli., nhi Ecclesia ost sm liga:-us.“ Tea-tall.
do Bapt. cap. &
") De Bspt. cap. 9.

“') (;ypr.Epist.ld. Cus. uuu.
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podrobna spatfiti, jen to držim v paměti. že byl na. obraze ns
značen křest sv., & že s oblak bylo viděti ruku žehmjici, a to
žehnáni pokheného vykládal Monsignore de Wnal, pokud se ps
matuju, o svátosti biřmování. Já se upřímně přiznám. že jsem
se nemohl ktomu nakloniti, abych přiznal, že ono žehnáni s ne
bes a vzkládáni rukou znamená svátost sv. biřmování. Tanulot mi na
mysli, že podle theolouů kntholických nym již téměř shodných
ne vzkládáni rukou. ale mazání sv. olejem jest hmotností této
svátosti. Že ale sv. liii'niovnnl vprvýcli časech křesťanských bylo
udělováno, toho svhlkové jsou: 'l'ertnllian. sv. Cyprinn a jiní.
'l'ertullian di: že démon nápodobi náboženství křesťanské &svá
tosti cirkve Boží i v pnganismu; že napodobí křest, mazání sv.
olejem (sv. biřmování). eucharistii, manželství křesťanů, oběť n
úřad kněžský (svátost svěcení knězstvm')
') Sed quaerltnr, a quo intellectus interpretatm' eorum, quae ad hac
rsses iaciant. A diabolo aeilicet. cuius sunt pattes, intervertendi ve

ritatem: qui ipaaa quoque m amentorum

divinommin idolorum

mysterlis aemulatur. Fingit et ipae quosdam, ntiqno credentes et il—
delea suos: expiationem delictorum dc lavacro repromittit., et si ad

hnc nn.-mini
Mithne, signat illic in frontibus milltea suos
odebrat ct penis oblationem,et imaginemmelionis

indueit: et

sub gladio redimit ooronam. Quid quod et summum pontiůcem nu

ptiis tlumit? Habet et virginea, habet et continentes. Caetemm, ai
Numae Pompilii superstitiones mvolvamus, ai mecrdotalia oilicia, in
signia et privilegia si aacrificantia ministeria et instruments et vasa
ipaorum sacňilciorum. ac piacalorum et votorum curioaltates consi—
deramus, nonne manifeste dlabolua morouitatem illam Judeae imitatua
est? Qui ergo ipsasrea,de quibus aarramenta Christi administrantnr,

tam mulanter adiectavit exprimere in negotiis idololatn'ae: utique
et idem et eodem ingenio gestiit ot potuit instruments quoque divi
narum rerum et sanctorum christianorum, eensum de senaibua, verbs
de verbia. parabola: de parabolis. pmfanaeet aemulae idei. Et ideo
neque a diabolo immissn ease spiritualia nequitiae, ex quibns etiam
haereses; cum et auctoris et opais ejusdem sunt., cuius et idololn—
tria. Deum aut ňugunt ulium adversus creator-em,aut si unicum crtL
stou-em emiitentur, alitcr cum aaacrunt., quam in vero est. Ita omne
mendacium de Deo vel nade quodsm modo sexus est idololatňae.“
Tertull. de praescript. haoret. cap. 40. Tamtéž znamena čelo ludi-d
známkou, kterou až dosud vezdy nosili a nosí slovy: ,Omnea scien
tiam pollicentur“ (cap. 41). Za dnů nalich okrulill touto známkou
belo své hemové tak zvaných starokatoliků, kladouce sobe im nosiče
vědy oproti neamirnému množství věhlasných katolických biskupů a
kněží, a laika vědou neméně, jako životem cnostným proslulých. 0

Eucharistie.

Při-podstatném.

“ťa

Čím spořejší jsou v kstakombnch typy o sv. biřm0vímí, tím
hojnější jsou smerem lm srátostí nejsvětější. Podle katolického
článku viry se mení na oltáři slovy konsekrace podstata chlebná
v podstatu těla. & podstata vina v podstatu krve Páně. Tělo to
na oltáři jest oslovené telo Pane & oslavena krev živého Pons,
& proto jest v spůsobe. chleba netoliko živé telo, ale i živá krev,
a v spůsobě vína nejenom krev l'snc ale i Jeho tl.-lo. Živé ale
telo jest oživeno duší, a proto jest v každé spůsobě Kristus Pan
člověk celý podle telu a podle duše ve velebné svátosti příto
luen. Avšak podle článku viry jest od okamžení vtělení sčlově—
čenstvíin Punč Věčné Slovo nerozvížitclnl- hypostnticky (osobně)
spojeno. A tudy jest Kristus Pain v každé spůsobc. (a v každé
'i'—ostrespůsohy)

celý jako Bůh i člověk přítomen.

A to právě

vsecko jest v katakombách nejednou vyobrazeno.

Eucharistie (Svátost oltářní) se tam předkládá symbolem
ryby chleba a vína. Již zprvu bylo řečeno, že msmená ryba na
freskách anasarkofogách Krista Pána samého. Ryba tase tuto vyo
brazuje ve spojbes chlebem, & sice přehojuensstěnách, sarkofagách,
n na náhrobních kamenech. Zvliište ale zpomenouti tu sluší na
tak zvané kaple svátostné (Capella saramenti ) v katakombé sv.
Ksllisty. Tu shledáváme (na stěnách al fresce) třtnohý stůl, a
na nem rybu & clileb. nekdy i rybu samotnou, a nebo k pravé
a levé straně ryby více chlebů. Znamená-li ale ryba Krista, jn
ký význam mají do sebe chleby a stůl? — Že still znameni
stůl eucharistický. & chleby na něm Krista Pana, o tom nás
souhlasné poučují sv. otcové, nebot oni vykládají: ze „píst-is,“
ryba. kterou Kristus Pán učennikům Jo. 21,13. podával, jest byl
On sám ,piscis assus Christus „css—us.“ Byla tedy ryba podle
nich cuclmristický Kristus, který se i nám podnvn. Přítomné
ale :: pí'ičinčné chleby směřují k onoinn zázračnému výkonu,
který snem Tridentský piepodstatncním (transsubstantiatio) zove.
Že tomu tak jest, poznáváme ze dvou starých nápisů hrobních;
jeden jest sv. Alhercia biskupa lliempolského veFrygii, pocho
dicí z druhého věku, druhý křesťana Pectoria, který na hřbitově
St. Pierre d' Estrier n Antun-u mchovan byl. První ten hrobní
sv. biřmování mluvi ijindc jako: De Resurrest. cap. 8. De htpt.
cap. 7. Bv. Cypriau. Epist. 73. sd anqjlnum. Sv.Komeliul u Euse
his, hist. |. Vl. up. 43. a jiní.
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nápis jest od dávno znám. a však nedobře vykládán, až dáte.
novější tajnostná slova jeho vyložily. Nápis drtí řádek 23„ z
něhož poslední k učení o velebné svátosti oltářní směřují. Zní pak:
„ Víra učinila, a předložila jednomukašdčmu pokrm : to
hotéš primeru: převclíkou tu a čistou rybu, kterouž pqialapanm
neporušmá, a ef.-lousvým přátelům na pokrm dolu, a tatáž jim
dala dobré smíšené víno s chlebem . . . . Každý, kdo! se mnou
I: tetě! víře ee přiznává, bude se zá mne, čta toto, modlili.*)

Výklad nápisu tohoto jest na snadě. Ryba jest Kristus,
kterého panna přečistá & neporušené :: Ducha svatého počala.
Pramen, z kterého se bere ku pokrmu Ryba-„Kristus“ jest eucha
ristie, chleb a víno pak jest hmotností vzdálenější táže svátosti.
Druhý nápis byl nalezen v roce 1839. O starobylosti jeho
není mínění jedno. Někteří jej kladou do časů Antonínu, tedy
do věku druhého; jiní do polovicevěku čtvrtého; Kardinal Pitra,
P. Secchi, P. Gamlcei n jiní se rozhodujou pro prvou polovici
věku třetího; Lenonnnnt a Le Blanta jej odkazujou do začátku
století ětvitébo. A vsak ač by fonna písmen podobna byla věku
Ctvrtémm tož zase nas vede obsah k časům sv. Ireneje. Kte
sťané se totiž tmu nazývají božskými dítkami ryby nebeské smě
rem k životu věčnému, na který nabyli nároků vodou křtu sva
tého. Zemřelý Aschandius napomíná křesťanatvo ku požívání slad
lnébo pokrmu Spasitelova. Patrně však ku eucharistii směřuje
pátý a šestý verš. v nichž se dí: „Vezmi sladký pokrm Vyku

pílele svatých, požívá žádostivč ryby, kterou máš v rukou.“")
Kdyby však ještě bylo pochyby: „že katakomby nedávají
důkazu o opravdové, skutečné a podstatně přítomnosti Páně v
eucharistii „modo transsubstantiationis,“
jsou mim na snudě i
jiní důkazové. Kdekoliv večeře Páně s učenníky na jezeru Ge

') ........

Hina,-óe'nombre.

xai nage'argu rqmpvžv'lxthfv u juli; a'ať nqyňg
.ramteye'ťhg, mlřapór, Hr Šdgašazo napil-ím; dyt-ó
tai roi'r'mr .mgf'dwu qn'lnu; i'm'ruv dod nano;
obav zen,—gótŠla-oa, němec 6060500:„a' č'qtov
mí.?

“,

ó wxó'r eů'šann umře plov 116g ?) o-wqiólg

51511390;
(d') áyíwv yehrfk'a 1.0:me (: Bowen)
Fame mr (uzáv) 313řv Ě'xwvnalquatg.

1,0th

v Alexandr-ll.

105

nesaretském se představuje, jest vezdy ihned vedle vyobrazeno
zázračně rozmnožení chlebů a ihned zase proměna vody ve
vino. Toto vše jsouc vtěsnano na obraz jeden nema do sebe
historického souladu, směřuje ale patrně k oboum spůsobám
eucharistie, k spůsobam chleba a vlna, a ]: zázračné proměně,
která se děje na oltáři, ant ihned vedle jest vyobrazený zázrak
proměny vody ve vino. O obou spůsobách eucharistieaoaazmě
né proměně na oltáři musí se obraz tento vykládati, ant pravě
zázrak proměněni vody ve vino sloužil otcům sv. za důkaz: že
Bůh jest dosti mocen, aby proměnil chleb v tělo, a vino v krev
Páně, jakož se dočttáme u sv. Cyrilla Jerusalemského') a u sv.
Ambrože*") a jinde.
Jeětě jiné svědectví o eucharistii dává starobylé křesťanské
pohřebiště v r. 1864 v Alexandrii nalezené, které se ve mnohém
směru římskýmkatakombám podobá. V kapli téže katakomby, zrovna
nad oltářem, na němž sv. mysterie se konaly, odkryty jsou zbyt
ky obrazu, který klade de Rossi do věku čtvrtého. U prostřed
' jest. Kristus Pán, jemu po pravé straně sv. Petr a po levé sv.
Ondřej, který Kristu Pánu podává misu & na ni dvé ryb. Před
Spasitelcm jest více košů s chleby. K pravé straně jest svadba

v Káni Galilejské, Matka Páně a děvečky.“') Sdruhé strany jest
skupenina osob za stolem sedících, a nad nimi: Požtvajt eulogil
Kristových (Tae ecřloyc'agfor- X. Y. eaSrmeg).
Slovo eůloysív
znamena I. Cor. 10, 6. přijímáni eucharistie, od evangelistů se
užívá slova toho i o rozmnožení chlebů i o ustanoveni euchari
stie, jako slova: edxaewreív (Mat. 14, 19. 15, 36.26, 26—27.
Marc. 6, 41. 14, 22. Luc. 9, 16. 22, 19. Jo. 6, ll). Sv. Cyrill,
patriarcha v Alexandrii, užívá slovo sdloyía i o požehnaném
chlebě a o požehnaném vlně. Obraz tedy v Alexandrii objevený
dáva důkaz, kterak o velebné svátosti věřila starobylá církev v
Egyptě, jako nápis ve Frygii o víře křesťanů v Asii, a onen v
Autun-u o víře jejich v Gallií.
„Ryba“ jest v katakombách nakreslena v rozličných sku
peninách. V kryptě sv. Luciny se spatřuje, ana na svém hřbetě
koš chlebů nese. V koši lze viděti předmět červený, jako sklen
ku s vínem červeným.

') Catech.IV. MM.)
") Canment. in Luc. IX. De Virglnib. llb. III. esp. !.

m) Podlenapne url hlavamiob.-ua: „H áyn'a Macau, Tomu.
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Eucharistie jeko oběť Sv. Pokial.

Velebná svátost se také vyobrazuje „nádobou : mlčkanň
V kryptě sv. Luciny, a sice v lmbikulu nejsturáím, viděti lze
nudobu (al fresce) s mlékem a po obou stranách beránka. Ne
zřldka se také představuje jako benzinek,který nese hůl pastýř
skou, a na holi mídobu s ndékem. Za tento výklad se přimlouVu
Klement Alex., který děťátko t. j. ttdo Páně v eucharistii mlé
kem zove."') Zvláště pěkně mluví o tomto symbolu sv. .tu

MMP)

Nejenom o ctu-hmistii, pokud jest „svatost“ mluvi kuta
komhy, ale i pokud jest „obétf' O tomto svi-del již tu okolnost,
že hroby mučenulku byly upraveny jako oltáře, na nichž septi—
nasela oběť eucharistická, kčemuž snieiuje sv. Ambrož (ud Apuc.
6, u); a sv. Cypriun nejednou vzpomínat na oběť liturgickou,
na oltář, na kterém tělo Páne bylo obětováno. Jediný tento sva
tý, o němž i protestanté dějí, že čim“zmínku o obi-ti euchari
sticke, mel by je usvědčiti, že mučennícku církev v oběť mše
sv. věřila. Neboť jestliže tak včldusny' biskup, jako sv. Cyprinn,
proslulý netoliko v Africe, ale i na Západě, ba i na Východě,
zřejmě vyslovil „víru o oběti eucharistie“, aniž by mu bylo od
porováno, tož jest na jevě, že církev teluhiž dojísta člunek víry
o oběti krve a těla Páně držela.
Otcové s. na Východě neznaěili pojmu „oltáíe“ slovem
pohanským „Btuyóg“ anebo „coxápď', alebrž volili „howgq'pwy't
latinikové ale užívali téhož výrazu jako pohané „ultare“, „lať.
Svátost mkání jat naznačena vyobrazeními, která před
kládají Krista Pána jako pastýře, nesoucího ovečku na ramenou
svých, ent se jimi na jevo dávala moc církve, hříchy odpouštěti.
Výkon ale, kterým se tak děje. u dělo, jest právě. svátost poku
ní. Ba katakomby mim dnvnji i zprávu, že křesťané k oučelu
odpuštění zpoved' sv. konali. (řaume (Rom in seinen drei Ge
stalten IV., 163) se domnívá, že dvě do podlouhlých stěn vka
takombě sv. Anežky do tůl'u vytesané sesle byly zpovědnice..
Důměnka tato mu v tom oporu, že vytesaná ta místa ani
pro biskupa, ani pro duchovenstvo nebyla upravena; neboť v celé
té basilice podzemní nejsou, leč dvě misto taková. Prvokřestané
vykonávali zpověď v kleče, asice před knězem, & odtud pohané,

-) pták. |., s.
"') Ennrr. I. in psalm. 88.

cum:
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majíee temnou zprávu o ní, roztružovali, že by křesťané pohlav
nimu oudu kněží svých se klaněli'). Že tyto útržky pohanův k
zpovědi křesťanův směřují, neupírají dnes ani protestanti,a věru
nemohou jináče vůči Tcitullianovi, který zřejmě dí: že náleží
ku kázni ve zpovědi ae pokoíiti. na kolena před kněžími se vr

hnouti, a kleknouti ke kolenonm jejich“).
0 posledním pomazání a o svátostí stavu madeiského jsem
neshledal vyobrazení v katakombě sv. Kallisty, leč onen obraz,
o němž zprvu byla zminka., a kde Dr. de Waal sedmeru svátost
vyobrazenou býti soudil. To ale jisto jest, že obě za časů pr
vých mučennických svatostmi jmíny byly: nebot z tradice Řím
ské církve odpovídal Innocenc papež biskupovi Decenciovi, že
poslední pomazání nemůže býti uděleno těm, kterým se druhé
svátosti odpírají. Rovné tak se má i s manželstvím; nebot právě
proto žádá již sv. Ignat mučenník, aby ženichové a nevaty sňa
tek svůj uzavírali ve shodě s biskupem, aby spojení jejich vedle
Boha se dalo (ad Polycarpum), a Tertullian klade vedle jiných
svátostí, které napodobí démon beze vseho i sňatek, dada tím
na jevo, že manželství křesťanů řádné jest svátostí.
Vím v očistec se může na všech téměř chodbách římských
katakomb čísti, na stěnách, vakklamacich, graiňtech, v malbách,
tak že není članků viry, který by tolik opor nalézal v podzem
ních těchto hřbitovech, jako právě katolická víra v očistec.
Ze vseho ale, což o katakombách a o jejich poměru ku
článkům víry katolické bylo řečeno, zajisté shledame: kterak za
dob reformace ve věku XVI. církev pravem zavrhla učení Lu
trovo a Kalvinovo, jako učení písmu netoliko, ale i tradici Boží,
a starobylé církvi odporné. Katakomby tedy pravdu víry katolické
odhalily: kýžby ale také na přímluvutolika tisíců svatých a světic
všechny ty zase ku přijetí této Viry nachýlily, kdož ač v Krista
Pana věří, piece u vyhnanství krOmě katolické církve žijou!
Snad doba ta se blíží, ant negaci čili stálým upíráním a bore
ním protestantismus na půdě theologickě k indiďerentismu, na
') l,Alií eos ferunt ipslus antistitisacsaca-dotls colere pult.-lis et quasi
parentis adorare natur-am.“ Minntius Felix. Octav.
") „luqne exomologesisprosternendl et hnmiliůcandl hominls dhciplina
eat. De ipso quoqne habitu atqne victn mandat, jejnniis, proces
ale:-c, lacrjmari, presbyteria advolvi, cat-is Dei adgenicnhrí'
Te:—
mil. lib. de Poenit.
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půdě ňlosoňcké k materialismu a k zoufalému nihilismu dohnán
jest, tak že člověk po pravdě toužící, a víry krestanské sobe vs
2ící na konec sotva utěšené chvíle v protestantismu nalézti.
Nám ale dávají katakomby. které překonaly pagonislnus
světovlúdný, ujištění nade všecku pochybu jsoucí: že pagunisínus
novovekký nebude vítězství slaviti nad naší milou civilisací kře—
sťanskou, kterou nám mlevzclali nasi křesťanští otcové a naše
milé křesťanské matky & ktoru jako že utěrlrou naplňuje život,
tak i klikou činí smrt. .\no civilisace kí'estsnsku zvítězí na
jisto & tu naději jistou vyslovuju na konec slovy zvěčnčlčho
Lacordaire, který takto napsal: „Já se často myslim do
katakomb spěl, jestliže naděje má se viklá, a tu se mi
vraci energie vase, abych břemeno nesl své. Ját si wed
kládám ony chudé, pracovniky, otroky a onen opovržený
lid, který se zde ukrýval za časů Římské vitčeoslávy, za
časů císaře Nerona a Mana.
Svět obtóioval je břemenemčtyr

tisíců let, a k útiskugm

„mad Řím krvi „má olovoInfos

nélio panství svého. Za protiváhu naproti břemena tomuto ne—
mohli křesťané ničeho dáti leč učení o mši v Jůdsku ukřiiova
néfn. Když po dlouhém dnu setrvali na postech a v mlčení, tu!
jim přinesli s večera ve stínu nočním a ve světlepochodní umn
čené tělo některého z nich. Oni čítali rány. vidouce na své oči,
a Citice svýma rukama ji::v , které bezbmnným oudům cirkve
zorala říšská moc, a to",jen! sebndi pobočně kosti jejich, dávali
po tichu mluvioe zprávu o sběsilém křik“ chátry naproti mučen
nilcům, a o neoblomné stálosti jejich. Nůádná sloa nezli-topilo
těch snadných ostatků; — prvá církev neplul—alu— ona doufala.
Každé

tělo, uložené v hrobnim kte—nutt. bylo jí „kamene—m“na

stavbě města Božího, podkladem budoucího vitěestvi, appellaci na
neviditelnou Sjn'avedlnost. Tak uplynuly tři věky, tři nejlmis—
nější věky na světě, nebo! prvni Hostinné žili v naději, která
nebyla ospravedlněna. leč nepřemožitelnou věrou v smrt člověka
(„slavnou“), jižto snn't „Bolcočlovčln' předešla jest. A my Mei-i
jsme z katakomb k světlu slunečnému se dostali, kteří jsme vi
děli dni Konstantinovy, Karla Vclikébo, sv. bavil.-a, a naše
doby, my bychom se měli chvětí?')
') Briefe an einen Jungling uber du christlicbe l."ben. Regensburg
186l. pag. 149.
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aíanakého. ne jako nocietu ve smyalu některých denominnc akato

lichých, ale jako úctav jim dokooa upravený. Církev vlditolnt a
namospasitelna., symbol toho „lampa“ v katakombtch. Svatovlaaln
v církvi zřízeni. Bvbtostsvěcení kněžstva. Kředanaka církev ihned
s patku „societ- nabotenska' od synagogy oddělena. Katakomby
výlučné pohřebiště katolíků, jako důkaz učení o samonpositelnooti
církve katolické. Povaha pohl'obiu pohanských & křesťanských.
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del: nevěry a pověry. Snaha zednářů, a pomlhačů jejich, někte

rých lékařů odemti národům křeshnůým pohřeb křestanaký, a
touha po upalovani mrtvol.

b) Články víry a církvi manu

na nebi, a o vzájem

nosti maso“církví na světě onom, a na zemi.

Obcovtnísvatých. Poctamocnou-ammm

Úcta mam-n

svatých povinna. Pohlaví ženské „mw se prodavilo vroucností
svou a zbožnou“ k těm. kteří za KristnPíma umírali. 8v.Natalie,
Bv. Senna. Znaky mučenníctvi: Palm., lahvička krví Doplnění.
Výrok sv. kongregace.

(') Obi-aeg;svatých sa dob prvé chlumu úctajímpmh

samá.

Podobizna Pinč. KH! Kristův. xm

Ryba „hou—;“ Postýl- dobrý. mnm

hanlivý. Symboly Pinč.

nou mann.

saunou.

Obu: matky Plně. Obraz sv. Josefu. Biblické obrny.

d) Katakomby a prvotní hřích.
Vira v nejsvětější Trojici, ' Spasitele ICI-into,vosvttoot nadm.
Výkonové 'h'ojioc sv. nl svět působící jooo nedílní. Prilnt sv.
Petra. Universllnost dědimébo hříchu. Noe. lil-eat. thtost bil“
movůní. Eucharistie. Symbol její. Napis av. Albercla . Ponto

ria. Pohřebištěv Alexandrii.Eucharistiejako obu. sm

po

kání. Poslední pomazání. Stav mantolský. O&stoc. Lawrdalro.

"),—lm

Opravy.

Na straně 8. na místo „vaput“ čti „caput“.
Na straně 29. n. 48. na místo: „Katakomba u dvou mo—
rušl“, čti: „Katakomba u dvou bobkovy'ch stromů“.
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