
VZDĚLAVACÍ

KNIHOVNA KATOLICKÁ.
—o_

POŘÁDAJŘ

Dr. ]OS. TUMPÁGH. * Dr. ANT. PODLÁHÁ.

_N- Se schválením 'n—

nejd. kniž. arc. konsistoře v Praze ze dne 22. května 1896 čis. 4884

©

Svazek IX.

ARCHAEOLOGIE KŘESTANSKÁ.

QW? '

V PRAZE 1898.

CYRILLO-METHODĚJSKÁ KNIHTISKÁRNA A NAKLADATELSTVÍ
v. KOTRBA.



Dra. ]OSEFA BILGZEWSKĚHO

ARCHAEULUGIE KŘESTANSKÁ

VE SLUŽBÁCH

DĚJIN CÍRKEVNÍCH A VĚROUKY.

(s OBRAZY.)

'
z POLSKÉHO, AUTOREM PRO VYDÁNÍ ČESKÉ ZVLÁŠT'

UPRAVENÉHO A DOPLNĚNÉHO ORIGINÁLU

PODÁVÁ

Dr. JOS- TUMPACH.

v PRAZE 1898.
NÁKLADEM CYRILLO-METHODĚJSKÉ KNIHTISKÁRNY

V. KOTRBA.



ÚVOD

„ Tempus cal/igeudi [apides. — Čas
sbírání kamenů/“. '

Kazatel, IH. 5.

Dříve než Justin Samařsky, Tatian Assyrsky,
Athenagoras Athenský, Melito SardskÝ, Minucius Felix

& Tertullian s apologiemifsvymi vystoupili, věřící za—
kládali si již dávno vůkolvěčného města obšírně pod
zemní hřbitovy o třech,ctyrech ba 1pěti patrech (viz
obr. 1. a ž.), zdobíce jejich chodby & kaple oltáři,
sarkofagy, malbami & nápisy, čímž, díky jejich vytrvalé
práci & mravenčí píli, povstala druhá apologie, plná
hlubokých citův & myšlenek, bezděčny to a přece vy
mluvný protest proti pozdějším nepřátelům učení Kri
stova a církve. Jsouce za dob pronásledování nejednou
místem ochrannym pastýřům i. věřícím, staly se hřbi
tovy ty, dnes vůbec pode jménem katakomb známě,
ve stol. IV. a následujících cílem četných poutí ze
všech stran světa křesťanského, zvláště od _té doby,
co .papeŽUDamasus, veliky ctitel jich &milovník, vhodny
přístup do nich upravil, kaple nádherně vyzdobil a
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hrOby mučeníků stkvělými opatřil nápisy metrickými,
v nichž slavil ctnosti jejich a smrt pro Krista. Tento
výmluvný příklad, jak slušno ctíti místo odpočinku
velikých bohatýrů víry, upadl však, bohužel, brzy v za—
pomenutí. Ve století VI. utrpěly totiž katakomby ve
lice od arianských Ostrogotů pod vůdcem Vitigesem,
a ve stol. VIII. ještě více od divých Longobardů, kteří
ničili znamenítější hroby, nadějíce se v nich ukrytých
pokladův a vybirajíce ostatky, aby je za drahé peníze

Obr. 1. — Průřez jedné části katakomby sv. Kallista..

zbožným katolíkům prodávali. Od těch dob pak datuje
se úpadek katakomb přes úsilovnou práci několika
papežů, kteří nešetřili nákladu, aby obnovili, co zni
čila ruka nepřátelská. Proto také není s podivem,
že papež Paschalis I. na počátku IX. století, chtěje.
zachrániti poslední ostatky mučeníků, přenesl je r. 817'
do kostelů městských. To však bylo výrokem smrti
'pro podzemní hřbitovy ty, neboť tím ztratily pro
zbožný lid hlavní půvab a zájem, a za nedlouho za
hynula památka jejich tak, že, ačkoli jich bylo plno,
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sotva několik, a vlastně jen coemeterium poblíž kostela
sv. Šebestiána, při Via Appia, zůstalo poutníkům
středověkým částečně otevřeno. Názvu hřbitova toho
ad catacumbas dostalo se později i všem jiným.
Teprve ve druhé polovici století XV. scházeli se tajně
v katakombě sv. Kallista při silnici Appiově členové
slavné římské akademie 5 Pomponiem Letem v čele,
jenž kdesi na stěně podepsal se uhlem: Pont(ifex)
Max(imus) regnans; vlastně však spadá odkrytí jich
teprve do konce století XVI.

Bylo to dne 31. května r. 1578, kdy dělníci, za
městnaní dobýváním pozzolany na vinnici Bartoloměje
Sancheze při cestě Salaria Nova, přišli neočekávaně
na vchod do obšírného podzemí, jehož galerie (chodby)
a kaple naplněny byly řeckými a latinskými náhrobky,
freskami a sarkofagy; Zvěst o tom rozrušila mysli
všech obyvatel věčného města; vše, co žilo, spěchalo
na vinnici Sanchezovu, aby spatřilo druhý Řím, ukrytý
v útrobách země. Mezi jinými navštívil tehdy hřbitov
ten i učený Baronius. Ale teprve za 40 let po té zvě
děno, že nalézá se kolem Říma přes třicet podobných
hřbitovů. Je všechny odkryl & popsal advokát An—
tonín Bosio, pravý to Kolumbus podzemního Říma.
Umřel však dříve, než mohl uveřejniti výsledek svých
více než třicetiletých badání. Dílo jeho vydal teprve za
tři léta po jeho smrti (T 1629) nákladem řádu Maltéz
ského & z popudu kardinála Františka Barberiniho,
tehdejšího mecenáše, Oratorián P. Severano pod ná
zvem:»Roma sotterranea, opera postu ma di
Antonio Bosio, romano antiquario ecclesia—
stico singolare de, suoi tempi composta, dis
posta et accresciuta dal M. R. P. Severano,
sacerdote della Congregazione dell, Oratorio.
ln Roma MDCXXXII.<Jest to první veliká systema
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tická studie o podzemním Římu, jež přes značné ne—
dostatky zůstane vždy nevyčerpatelným pramenem
pro všechny, kdož budou chtít zkoumati starožitnosti
křesťanské. Některé fresky a nápisy, jež později zašly,
známy jsou věru jen z tohoto díla. Bosius první po
znal & pochopil důležitost pomníkův hřbitovních pro
křesťanskou apologetiku a zanášel se myšlenkou, aby
jich ve prospěch historie dogmat zužitkoval. Již před
ním žili sice archaeologové, kteří obírali se velikou
minulostí církve křesťanské, ale ti všímali si výlučně
epitafův. První sbírky takových náhrobních nápisů
spadají již do dob Boětiových a Cassiodorových, a
pořádali je učitelé pro své žáky, aby se na nich učili

„čísti litery písma kvadrátového; později opisovali si
je poutníci na památku toho, co viděli, nebo pro
přátele, kteří za jejich příkladem do Říma putovali.
Tyto spisy šířily se již v VI. stol. po Italii & severní
Africe a staly se za dob Karla Vel. základem ob

“šírných anthologií epigrafických, skládaných milovníky
literatury epigrafické ze školy Alkuinovy. Ještě později,
ve stol. XII., poskytovaly pak látky k tak zvaným
itinerariím čili průvodcům po Římě nebo jiných mí
stech posvátných. Když pak ve stol. XIII. tma a bar'
barství rozestřely se nad troskami Stolice světa a
trvaly následkem dlouhé nepřítomnosti papežů i ve
stol. XIV., ztratila se vědomost o těchto památkách
křesťanských úplně. Nápisům římským, ať pohanským
nebo křesťanským, nikdo nerozuměl, ani jich oceniti
nedovedl; spanilé desky Damasovy rozbity na kusy
a vykládána jimi podlaha kostelů, nebo též zároveň
s rozbitými sochami na vápno nemilosrdně vypalo
vány. Prvních zásluh o epigrafická &topografická studia
Říma získal si v polovici stol. XIV. slavný tribun Cola
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di Rienzo.') Jeho stopami brali se velicí humanisté
věku XV., zvláště Ciriaco z Ankony, Poggio, Braccio—
lini, Flavio Biondo a několik jiných, kteří s velikým
zápalem oddali se sbírání a přepisování epigrafíckých
památek, Vylučovali však ze svých sbírek úmyslně.
nápisy křesťanské, jakoby barbarským slohem sdělané.
Mysl jejich, nadšená jenom světem pohanským, jenž
imponoval jim svojí literaturou a uměním, nemohla
vedle vytříbené řeči klassického Říma snésti tvrdý
jazyk starých křesťanův.

Pomponius Letus přijal ovšem do kollekce klas—
sických kamenů, již měl ve svém domě pod Quirinalem,
jeden nápis křesťanský, ale to jenom proto, že byl
psán veršem a slohem následoval forem pohanských.
I jest opravdu s podivem, že právě z lůna humanistů,
kteří pomníky křesťanskými tak se uráželi, vyšel ku
konci věku XV. muž, který prohlásil, že není slušno,
aby kameny křesťanskými bylo pohrdáno. Byl to Petr
Sabinus, professor literatury latinské při akademii
římské, který vydal r. 1494 kolem 240 nápisů kře—
sťanských, rozházených po chrámech a palácích řím—
ských, a navázal takto znovu tradici dávných kollekcí,
přervanou od století IX. Vedle něho čestné zmínky
hoden jest Maffeo Vegio, jenž, stav se z velebitele
Vergiliova synem sv. Augustina, popsal jako kanovník
u sv. Petra důkladně starou basiliku sv. Petrskou.
Jehodílo De rebus antiquis memorabilibus Ba—
silicae S. Petri Romae jest vzornou monografií
o jednom z nejctihodnějších pomníkův umění staro
křesťanského. Než všechny tyto sbírky křesťanské epi
graíiky neobsahovaly do r. 1578 mnoho přes 1000 ka
menů, pocházejících z různých končin Italie a Řecka,

') Srv. v něm rozpravu Dra Pawlického v >Przegladu
Polskémc z r. 1889, v seš. srpnovém.
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kdežto dnes máme takových nápisů nalezených v Římě
samém kolem 13.000, a všech může býti .dle výpočtu
de Rossiho přes 100.000..

“Po Bosiovi opět skorem po dvě století neobíral
se nikdo systematicky archaeologií křesťanskou a nikdo
neocenil úplně významu těch svědků malovanýchínebo
dlabaných, kteří zdvihali se z hrobův, aby ze lži usvěd
čili reformatory, hlásající, že pravá církev a pravá
víra Kristova zmizely s povrchu zemského v době
vítězství Konstantina Velikého. Gruter, Fabrettí, Boldetti,
Buonarotti, Lupi, Marangoni, Bottari, Maffei, Selvaggio,
Pelliccia shromažďovali sbírky nápisův a studovali kata
komby a v nich ukryté starožitnosti křesťanské, ale
výlučně jen po bíbliothekách nebo po museích, na
základě prací starších: do hřbitovů samých nechtělo
se však sestoupiti žádnému. Mnohá freska zničili zatím
ti, kdož pátrali po reliquiích ve hrobech mučeníků,
mnoho mincí, drahokamův a jiných klenotů prodali
pak potají dělníci, kteří zaměstnáni byli čištěním za
sypaných kaplí a galerií. Velikou škodu způsobil
katakombám -koncem předešlého a počátkem našeho
století (1779—1814) D7Agincourt, jenž často freska
ode stěn odstraňoval, aby v nich nalezl materiál ke
svým dějinám úpadku krásných umění: značná část
maleb rozsypala se při neopatrném odebírání v prach
a ztratila se pro vždy. Jiní učenci druhé polovice
XVIII. století, jako Gener, Bianchini, Dominikán- Ma
machi, Zaccaria a Danzetta, snažili se zase starých
památek těch, zvláště nápisův, užiti k účelům apolo
getickým; práce jejich nemají však větší ceny, protože
autoři jejich, neznajíce chronologie památníků těch,
kladli vedle památek z epochy pronásledování nápisy
ze století. VIII. nebo ještě pozdější. Z rukopisu Dan
zettova, jenž nalézá se v knihovně Vatikánské (Codex
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Vatic. 8324), zvěděli jsme, že chtěl Danzetta z nápisů,
v publikacích jeho předchůdců rozházených, sestaviti
svědectví pro církevní hierarchii, svátosti, úctu a vzý
vání svatých. Již v našem století zanášel se Marini
myšlenkou, aby všechny křesťanské nápisy sebrány
byly v jedno; část jeho sbírky vydal r. 1831 učený
kardinál Angelo Mai v V. svazku své Scriptorum
Nova Collectio.

První po Bosiovi počal katakomby methodicky
studovati teprve P. Marchi T. J. Výsledky svých ba
dání uložil ve spise: »Monumenti delle 'arti cri—
stiane prímitive nella Metrapolidel Cristi
anesimo. Roma 1844.<<Největší zásluhou jeho pak
jest, že si vychoval nástupce, v jehož duši uměl pře
líti svůj žár a nesmírnou svoji lásku, jakou ke kata
kombám byl proniknut. Učněm tím byl komandér Jan
Křtitel de Rossi, jenž s nesmírně bystrým rozumem
spojoval ohromnou vytrvalost a se srdcem šlechetným
a vroucím pojil chladný a úplně střízlivý kritický
soud. Na medaili, jež r. 1882 na jeho počest byla ra
žena,stkví seuplnězaslouženýtitul: »rei antiquariae
christianae cons'titutor ac princeps<<. Znaje
jako nikdo jiný z jeho vrstevníků starou literaturu
církevní a nejstarší popisy katakomb a města Říma,
našel původní název každého hřbitova, a bádaje po—
mníky vždy ve spojení topografickém s místem, kde
byly nalezeny, stanovil neomylná kriteria pro ocenění
a roztřídění jak výtvorův umění, tak epigrafie. Opíraje
pak badání svá o pevné základy chronologické, byl
s to, aby z materiálu jím samým i jeho předchůdci
nashromážděného zbudoval vědu, jež známa dnes všude
pode jménem archaeologie křesťanské. Nejhlavnější
dílojeho: »La Roma Sotterranea Cristiana,
descritta ed illustrata dal Cav. G.B.de Rossi,
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pubblicata per ordine della Santitá di N. N.
Papa. Pio Nono< vydáno bylo v Rímě ve třech
svazcích v letech 1864, 1867 a 1877 s četnými vy
obrazeními. Tyto tři svazky, ovoce to 351eté práce,
pojednávají výhradně o katakombě sv. Kallista; svazky
následující měly býti věnovány jiným coemeteriím.
Druhým neméně cenným dílem jeho jsou: »Inscrí
ptiones christianae urbis Romae septimo
saeculo antiquiores. T. I. Romae 1857—61;
T. II. P. I. 1889.<< Ve svazku prvém uveřejnil 1364
nápisy datované; v první části svazku druhého vydal
pak z rukopisů staré sbírky křesťanských nápisů, jež
před tím po různých bibliothekách práchnivěly.

Poněvadž však nálezy v katakombách římských
a v jiných pohřebištích starokřesťanského světa stále
se množily a veliké svazky »Říma podzemního<<mohly
— jak snadno jest pochopitelne — vycházeti jenom
v delších lhůtách, proto Rossi, vyhovuje přáním přátel
svých,bažících po nových arychlých informacích o nále
zech archaeologických,založilBullettino di archae
vologia cristian a, jež od počátku až do konce sám
redigoval, nepřipustiv do něho článkův ani svých nej
důvěrnějších přátel. Celá publikace ta má pět rií,
.z nichž první od r. 1863—1869 vycházela v měsíčních
sešitech v 40 a patří dnes k bibliograňckým vzácno
stem; druhá vycházela od r. 1870—1875, třetí od
r. 1876—1881, čtvrtá 'od r. 1882—1889, pátá od roku
1890—1894 ve čtvrtletních fascikulech se 12 obrazo
vými přílohami v každém ročníku. Čtvrtý sešit z roku
1894 vydal již přítel nebožtíkův professor Gatti a. uve-',
řejnil v něm dva články, diktované de Rossim ne
dlouho před smrtí, a třetí psaný ještě r. 1848, jenž
obsahuje kritický pohled na všechny starší práce epi
graňků křesťanských spolu se smělým programem, co
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po nich k opravení &k vykonání v době příští zůstává.
Jest tedy ve svazku tom alfa i omega — první a
poslední práce Rossiho; Celkem pak tvoří třicet těch
ročníků Bullettina opravdovou encyklopedii křesťanské
archaeologie a inventář celého hřbitovního materiálu,
sebraného ve druhé polovici našeho století, v němž
každý předmět opatřen je vždy aspoň kratičkým kom
mentářem, týkajícím se místa a doby nálezu spolu
s udáním jeho ceny historické nebo dogmatické. Všech
rozprav jest tam 303, a jednají o nejzávažnějších otá
zkách z oboru církevních dějin, umění, kanonického
práva & dogmatiky. Mezi nimi obšírně zpracoványjsou
nálezy z katakomb sv. Domitilly, Pretekstata, Hippolyta,
Cyriaky, Petra a Marcellina &především nálezy z coe
meteria sv. Priscilly, tak že články ty budou základem
příštích svazků »Říma podzemníh0<<.

Vedle těchto největších prací mistrových postaviti
dlužno též jeho »Mosaiky kostelů římských, starší
věku XV.<<(Musaici delle chiese di Roma an
teriori al secol o XV.;Roma,Spithover,1872—1894).
Libanius vypravuje, že ve IV. století zpustly náhle
v Antiochii školy rhetorův a ňlosofů, protože mládež
vrhla se na krásná umění, jsouc povzbuzena příkladem
a uznalostí císaře Konstantina a jeho nástupců, kteří
chtějíce povznésti klesající malířství, obdařili malíře
různými exempcemi a privilegiemi. Přese všechnu péči
vyvinula však se stkvěle jenom mosaika a vytvořila
dle vzorů klassických několik komposicí, jež připomí
nají nejlepší díla renaissance. A mosaiky ty, zdobící—
basiliky „římské a zaujímající periodu od IV. až do
XV. století, vydal první de Rossi vpřekrásných repro
dukcích chromolithograňckých s textem vlaským a
francouzským. Žel jen, že dílo to pro nesmírnou cenu
nalézati se může jen v rukou nemnohých.
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Posledním větším dílem Rossiho, ukončeným sotva
několik dní před jeho smrtí, jest Martyrologium Jero—
nymovo(»Martyrologium Hieronymianum ad
fi dem codicum, adiectis prolegomenis, ediderunt
Joh. Bapt. de Rossi et Lud. Duchesne; Bruxellis 1894c),
vydané spolu s P. Duchesnem, nynějším ředitelem
francouzské školy v Římě. Dílo to tvoří introdukci ke
druhému. listopadovému svazku »Acta Sanctorumc, vy
dávaných Bollandisty. V díle prvém podává Rossi
kritiku kodexů Martyrologia Jeronýmova, jež je zá
kladem nynějšího martyrologia římského, ve druhém
jedná Duchesne o jeho recensi gallské, třetí vyličuje
jeho počátky, prameny & prvotní součásti, načež ná
sleduje vydání textů různých recensi. Nechceme tvrditi,
že Rossi dodělal se tu všude výsledků neklamných a
že všechny konkluse jeho budou se moci udržeti před
kritikou budoucnosti; avšak jistojistě učinil značný
krok na cestě k odhalení neporušeného textu akt mu
čenických a k rekonstrukci martyrologia pro dějiny a
hagiografii tak důležitého, jež neprávem nese jméno
sv. Jeronýma.

Klassickou rozpravu o symbolu ryby (De chri
stianis monumentis ixaúvexhibentibus. Spicil.
Solesm. Parisiis 1855, T. III. p. 544—562) na starých
pomnících křesťanských, na niž zesnulý mistr často
se zalíbením se odvolával, umístil ve Specilegium Soles—
mense vydávaném učeným Benediktinem a potomním
kardinálem Pitrou. Dále založil vzorná registra manu
skriptů latinských, jež budou tvořiti část publikace kata
logů kodexů bibliotheky Vatikánské, papežem Lvem XIII.
nařízené. Skutkem i radou přičinilse též o kompletní vy
dání děl a korrespondence slavného Borghese, nač ná
klad vedl Napoleon III. Pomijíme prací jeho z oboru
klassické epigrafiky latinské a řecké, četných rozprav
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o topografii Věčného města, o klassickém a církevním
umění, uveřejněných v různých periodických časopi
sech; dostačíť, řekneme—li,že v jubilejním albu Rossiho
z r. 1892, vydaném péčí Stevensona, jednoho z nej—
znamenitějších jeho žáků, zaujímá pouhý výčet větších
i menších jeho prací 40 stran v 40. Vskutku monu
mentum aere perennius!

Nové nálezy prohloubí a rozšíří zajisté naše dnešní
vědomosti z'křestanské archaeologie; nejeden náhled
Rossiho bude jimi lépe doložen, možno však i po—
ražen; obrazy jeho »Podzemního Říma<< vyjdou časem
při zdokonalených prostředcích reprodukčních věrněji
a lépe; než přes to datovati se bude od Rossiho nová
epocha v dějinách katakomb, vždy tvořiti budou díla
jeho základ vědy archaeologické, a on na vždy podrží
jméno velikého geografa katakomb a knížete archae
ologů křesťanských. Neníť věru snadno říci, čemu více
podivovati se dlužno v jeho pracích, zdaž precisnosti
analyse, nebo mohutnosti synthese, nebo snad ne
smírné správnosti a poctivosti vědecké, která při všem
ho charakterisovala. Dle slov kardinála Pie vyvedl týž
v monumentech epigrafických a kosmografických zpod
země nové zřídlo bohoslovného badání (locus the
ologicus), ač vždy se vystříhal všeliké polemiky,
obrav si za heslo slova: Archaeologum facio,
non theologum!

Trefně charakterisoval krásnou duši tu již před
30 lety Ludvík Veuillot. »De Rossi — napsal týž ve
svém díle Parfum de Rome ——jest z nejopravdo
vějších, největších a nejmilejších učenců, jací kdy—žili.
Přišel řízením Božím v pravý čas, aby ze země vy—
dobyl a otevřel velikou knihu historie prvotního kře
sťanství, jež byla ztracena. Přibližuji se k němu vždy
s velikým respektem 'jako k jednomu z oněch mužů

IIArcliaeologie křesťanská.
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řídkých, kteří chtějí byti tím, čím Bůh je míti chtěl,
a kteří dle úmyslů Božích pěstili ony dary, jakych jim
Prozřetelnost udělila . .. On odhalil kořeny a základy
katolicismu a ukázal, že vyrůstají a spočívají přímo na
evangeliu. Rossimu patří chvála, že jest v jistém smyslu
nejstarším a spolu největším apologetou.<<

Ale nejen vědě a umění dlužno podivovati se
u Rossiho! »L* homme ——napsal o něm velikýjeho
přítel, akademik Duchesne — 1, homme était assu
rément plus grand encore que le savant;
C“ etait un saint“ ——»byl ještě větším člověkem
než učencem; byl to světeCa. Le Blant označil ho jako
člověka »dobrodušného & prostého<<,jako pravou »co
lumba sine felle<<, jak říkávali staří křesťané;
Lev XIII. dal mu veřejné vysvědčení »syna moudrého,
jenž potěšil srdce otcovo<<— exemplum praebens
íilii sapientis, qui, ut sacris docemur l'it
teris, laetificat patrem. Dojeho domu pod Ka
pitolem konány též pouti jako ke světci, ctěn byljako
otec církevní, a jeho fotografie nebo jiné památky po
něm chovány jako reliquie. Patřilť on — jak dobře
pravil jeden z jeho biografů — k Mirabilia urbis
Romae, nalézaje se na programu každého poutníka
do města Petrova. A jako celá jeho kariera vědecká.
byla bez poskvrny, tak čistý a nepokáleny byl i jeho
patriotismus. Když r. 1870 nastala volba mezi starym
pánem Říma & domem savojským, Rossi neváhal ani
okamžik a stanul na straně krále trůnu zbaveného.
Jako po dobytí města Romulova Brennem a Totilou
našlo se v Římě ještě několik senatorů nezlomných ve
svém majestátě, tak i po průlomu zářijovém v Porta
Pia nalézal 'se za hradbami města ještě jisty počet
duší i-imskych; smrt a různé pokusy zmenšily časem
jejich počet, náš mistr však vytrval ve svém přesvěd—
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čení až do konce. Nezvrátil mu hlavy ani pochod krá
lovský, rozléhajíci se po ulicích římských, ani hymnus
Garibaldiho ke cti obrozené Italie; jako dříve, tak
i v dobách světské pohromy papežství putoval do Va—
tikánu, aby tam na koufessi sv. Petra posilnil duši
svou vskutku národním hymnem římským: O felix
Roma! Říman rodem, sympathíemi, věrou v církev
katolickou a oddaností k papežství a především praci
a spisy svými, cele Římu zasvěcenými, —-s chloubou
nosí titul ten a se šlechetnou hrdostí s pominutím
všech jiných hodností podpisoval své veliké svazky:
Johannes Baptista de Rossi Romanus.
V signatuře té sebral a shrnul ideály a touhy celého
svého života.

Vedle Rossiho, který zemřel dne 20. září r. 1894
\; Castel—Gandolfupři jezeře Albánském,') získal si na
poli archaeologie církevní největších zásluh učený člen
Akademie francouzské Edmund Le Blant, jehož
znamenité práce o nejstarších nápisech a sarkofazích
Francie zjednaly mu titulu »diktatora staré Gallie kře
sťanské<<.Po velikolepém díle: >Inscriptions chré
tiennes dela Gaule anterieure au VIII.siecle
T. I. Paris 1856;T. II. Paris 1865<, vydal: »Études
sur les sarcophages chrétiens antiques de
la ville ď Arles; Paris 1878<<,jež byly přípravou
ke druhému obšírnému spisu: »Les sarcophages
chrétiens dela Gaule; Paris 1886.<<Nemohouce
zde uváděti jeho přečetných článků v odborných časo
pisech a v ročnících Akademie Křesťanské, upozorňu—
jeme jen ještě na dílo ne velikého objemu, ale s dů—

') Viz jeho životopisný nástin v »Časop. katol. 'duchov.<<.
zr.1894, č.1. str. 23. nn.: »Jan Křtitel de Ros si; napsal
lJr. Jos. Tumpacha.
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kladnou učeností & s velikou láskou psané: »Les
Actes des Martýrs. Supplement aux Acta
sincera de Dom Ruinart. Paris 1882.< Ukázalť
v něm, že i v pozdějších, i porušených aktech jest
mnoho starých výrazů právnických, mnoho nepochyb
ných faktů, jichž možno užití k důkladnějšímu poroz
umění prvních věků křesťanských.

Hned po něm patří v řadě archaeologů křesťan
skýchprvní místo Msgru Josefu Wilpertovi. De
Rossi chválil bystrost jeho úsudku & oka v každém
ročníku Bullettina posledních let. Heslem Wilpertovým.
jest: pracovati tak, abýr nikdo po něm nemusil činiti
oprav. Podjímá-li se nějaké práce, činí to proto, aby
v ní došel k definitivním a rozhodným výsledkům vě—
deckým. Illustrace, jež zdobí jeho díla, jsou nejlepší
ze všech, s jakými vůbec bylo se nám setkati v pu
blikacích z oboru archaeologie církevní. Z větších jeho
prací jmenujeme: »Principienfragen der christlichen
Archaologie. Mit 2 Tafeln in Lichtdruck. 8". Freib.
i. B. 1889.<<— »Ein Cyklus christologischer Gemalde
aus der Katakombe der hll. Petrus u. Marcellinus. Mit
9 Tafeln in Lichtdruck. Folio. 1890.<< — »Die Kata

kombengemalde und ihre alten Copien. Mit 28 Tafeln
in Lichtdruck. Folio. i891.<< — »Die gottgeweihten
Jungfrauen in den ersten Jahrhunderten der Kirche.
Mit 5 Doppeltafeln u. 3Abbild. im Text. Folio. 1892.<<
— »Fractio panis. Die alteste Darstellung des eucha
ristischen Opfers in der »Cappella Graeca<<. Mit
17 Tafeln und 20 Abbild. im Text. Folio. Freib. i. B.
l895.

Také F r. Xav. Kraus patří k nejznamenitějšim
pracovníkům na roli archaeologie církevní. Z prac-í
jeho jmenujeme především: Christliche Inschriften der
Rheinlande.
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Přátelé i nepřátelé uznávali již ode dávna, že ny
nější křesťanská archaeologie, založená muži těmito
na nejsvědomitější kritice, stala se bohatým pramenem
dějin počátků církve, o nichž čerpali jsme až posud
vědomosti jediné ze Skutkův a listův apoštolských a
z těch zbytků starokřesťanské literatury, jež dochovaly
se nám ve spisech několika apologetů, v nečetných au
thentických textech akt mučenických, v církevní historii
Eusebiově a v několika fragmentech starých kalen
dářův.

Ne menší jest pak důležitost památek těch pro
dogmatiku, a to zvláště v našich dobách, kdy stále
více kritiků, proti všelikému zjevenému náboženství
příkře se stavících, vystupuje na rozlehlé nivě prvot
ního křesťanství jako na areně. Jedni z nich, úctu
lhouce, volají před tribunál svůj samého Krista a trha
jíce s něho korunu božství, hlásají, že plní tím jenom
akt nejčistšího kultu pravdy oproti tomu, který řekl:
»Já jsem pravd a; jiní, ozbrojení kladivema dlátem
-—' jak pěkně dí jeden ze současných spisovatelů —
krouží kolem budovy církve, zkoumajíce bedlivě všechny
její stěny, tážíce se každého kamene po jeho původu
a zůstavujíce všude na cementu i granitu sledy svých
zhoubných pokusův. Jest zřejmo že oproti zhoubcům
těm, dle jichž mínění církev dnešní a její Credo
ničím nepodobají se církvi a víře prvních století, není
dovoleno katolíkům, aby zneuznávali památek, jež z ve
liké části pocházejí z nejkrásnější epochy dějin Cír
kevních, kdy — dle slov sv. Jeronýma v listě k De—
metriadě — krev Pána našeho byla ještě vřelá a víra
v prsou věřících vroucí.

Tím méně sluší pak se neobrátiti pozernosti na
památky ty dnes, kdy sám Lev XIII. v prvém roce
svého papežování uznal jich důležitost v listě daném
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Rossimu dne 23. října r. 1878. »Jestliže Stolice Apo
štolská ——praví tam sv. Otec — po všechny časy péči
zahrnovala & důstojnostmi zasypávala muže učené a
o vědy zasloužilé, domáhá se zvláštní péče a lásky
Naší ta haluz vědy, jež bohaté paprsky světla vrhá na
kolébku cirkve, kde samy kameny a pomníky jaksi
hlas dostávají na obranu náboženství a potvrzují apo
štolský počátek víry a vážnosti církve římské.<<

Poněvadž však veliká díla Rossiho jenom malému
počtu čtenářů přístupna jsou, jak pro jazyk,jímžjsou
psána, tak pro vysokou cenu, učinili z nich Angličané
Spencer Northcote a Brownlow praktickékom
pendium (»Roma sotterranea or some account of the
Romana catacombs; London 1869; II. vyd. z r. 1878
n.<<),jež, na jazyk francouzsky přeloženo a zdokona
leno Pavle m Allar d e m (»Rome souterraine,
Paris 187%), může býti pokládáno za dokonalou tresť
všech theorií a objevů de Rossiho, jak tento sám
v předmluvě, schválně pro ono kompendium napsané,
vyznává. Němcům podobnou službu prokázal zmíněny
již historik F ran t. X. Kraus svou prací »Roma
Sotterranea. Die rómischen Katakomben.- Freiburg
i. B. 1873.<<(II. vyd. 1879) Kromě těchto kompendií
maji Francouzi, Němci, Angličané ještě znamenité en
cyklopedie starožitností křesťanských,') a mimo to in
formují se o všech nejnovějších objevech, jež na roli
staré církve se staly, z četných přehledův a rozprav,'—')
uveřejňovaných v různých periodických časopisech.

[) Na. př. P. Martignyho: »Dictionnaire des antiquités chré
tienneSG. I. vyd. 2 r. 1865, II. vyd. 2 r. 1877 V Paříži; Krausova
»Real-Encyklopádie der christlichen Alterthiímer<<.Freiburg i. B.
1882—1886 (2 svazky) a nejnovější encyklopedie anglická: Dic
tionary of christian antiquities.

2)Zvláštězmínkyzasluhuje»Rómische Quartalschril't
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Ani protestanté nepřihlížejí ku předmětu tomu
nečinně, nýbrž vidouce, že katakomby vážně je ohro
žují, snaží se především všemožným způsobem o to,
aby proti dobadům katolickým postavili dohady své
vlastní a dle možnosti seslabili konkluse, jež z dů
sledků objevů svých činí pro víru svoji učenci kato
ličtí. Díla jejich poznáme průběhem této práce, kde
pak uvedeme též monografie ostatních archaeologů
katolických.

Kdežto tedy jinde tak veliký panuje již zápal
pro starožitnosti křesťanské, nebylo u nás až do
posud příručky, z níž bylo by lze dověděti se o zmí
něném ruchu a poznati aspoň důležitější vymoženosti
tohoto nového odvětví vědy. Bylo sice napsáno ně
kolik článků, více méně obšírných, o některých těchto
objevech, jež v »Blahověstu<<, v >>Methodu<<,v »Časo—
pise katolického duchovenstva<<, v »Katechetických
listech<<& snad ještě jinde uveřejněny byly, ale nějaké
celkové práce z oboru toho posud nebylo. Šťastnější
v příčině té jsou mezi Slovany Charvaté, kdež hlavně
prof. Lukáš Jelic' & prof. F. Bulič na poli toms velikým
pracují zdarem, & Poláci, kdež kromě prof. Kazimíra
Morawského, prof. Štěpána Pawlického & P. Skrochow—
ského hlavně lvovský universitní professor Dr. Josef
Bilczewski studiem tím se obírá, který napsav
() věci té celou řadu důkladných článků, vydal i ve
lice cennou knihu: Archeologia chrzešciaňska
wobec historyi košciola i dogmatu; Kraków
r. 1890“ 1), věnovav ji zvěčnělému kardinálovi Duna—

fůr christliche Alterthumskunde und fůr Kirchen
geschichte. Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausg-
geben von Dr. A. de Waal, Rector des Collegiums von Campo
Sancto. Rom; od r. 1887.

') Týž vydal r. 1895 v Krakově brožuru: »Katakumba šw.
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jewskému, knížeti-biskupu Krakovskému. Materiál ke
knize této, jež podobně jako všechny jiné práce toho
druhu _založena hlavně na badáních Rossiho a Le
Blanta, sbíral autor po několik let ve Věčném
městě, studuje tam pomníky hřbitovní jak v samém
podzemí, tak i v museích, kamž valná část jich pře
nesena, & také ve Francii snažil se z vlastního názoru
poznati pomníky staré Gallie, v různých sbírkách ulo
žené. Při práci té nemalých prokázal mu služeb i sám
mistr archaeologie křesťanské, zvěčnělý de Rossi, jakož
i učený Msgre Wilpert. Tato práce prof. Dra. Bilczeiv
ského liší se však ode všech příruček archaeologických
tím, že nezabývá se popisem katakomb, nýbrž že
všímá si výlučně výtečných služeb, jež archaeologie
prokazuje dějinám křesťanství & dogmatice.

Na knihu tu bylo již iu nás častěji upozorňováno
& za překlad její do češtiny právem žádáno. Přání
tomu tímto se tedy vyhovuje, a to hlavně z toho dů
vodu, poněvadž jsme přesvědčeni, že ani u nás nebude
kniha ta pro církevní dějiny a věrouku, jichž hlavně
se dotýká, jakož i pro jiné vědy bohoslovné, jako pro
apologetiku, liturgiku, ba i Samo církevní právo, bez
užitku, tak jako nebyla pro vědy ty bez velikého pro
spěchu v Polsku, čehož důkazem jest zajisté již ta
okolnost, že celý náklad knihy té během půldruhého
roku úplně byl rozebrán. Než, jelikož od vydání knihy
té na poli archaeologickém různé nové a velice důležité
udály se objevy, dovolil sobě překladatel vznésti na
autora prosbu, aby pro překlad český práci svoji
doplnil. A autor prosbě té vyhověl s ochotou ne

Pryscyllic, a letos (r. 1898) obšírně dílo »O Eucharistii“ pod
názvem: Eucharystya w šwietle najdawniejszych pomników pi
šmiennych, ikonograficznych, epigraůcznycha.
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všední, posílaje překladateli dodatky a opravy vydání
prvého, při čemž psal výslovně, že »české vydání
jeho »Archaeologiea má býti jaksi druhým vydáním
polským<<. Za tuto velikou ochotu a práci budiž
tímto p. autorovi vzdán veřejně zvláštní, nejsrdeč
nější dík.

Celá kniha dělí se na dvě části. V první uvedeny
jsou pomníky, jež objasňuji poměr cirkve ku vládě ve
třech prvních stoletích, šíření se starokřesťanských
missií, organisaci církve a vnitřní spory obce římské,
otázku otroctví, zvyky a mravy starých křesťanův a
stanovisko patriciátu k novému náboženství. Zvláštní
díl věnován jest životu uměleckému, kdež jedná se
o počátcích umění křesťanského, o poměru jeho k sou—
časnému umění klassickému, o jeho hlavním chara—
kteru, o pramenech, z nichž čerpalo své nadšení, a
konečně o jeho nejdůležitějších výtvorech. Část druhá
jest prvním obšírnějším pokusem zužitkování výzkumův
archaeologie křesťanské k účelům apologetickým na
poli dogmatickém. V prvém díle odpovídá se na otázku,
pokud jest možno pomníkům coemeterií přiznati důle
tost, vážnost. a moc svědků věrohodných, načež po
dán důkaz, že jim beze vší pochyby přísluší místo
mezi vědeckými prameny theologie dogmatické. V ná
sledujících dílech uváděny pak jednotlivé pomníky na
svědectví toho, jakou" byla víra starých křesťanů
() nejsv. Trojici, stvoření světa, pádu a vykoupení
člověka, svátostech, posledních věcech člověka, kultu
svatých, primátu římské církve a jeho biskupa. Jelikož

pak staré epitafy, řezby, malby, klenoty a jiné ozdoby
Jenom tehdy mají při vedení důkazu platnost, když
stáří jejich jest známo, podána pravděpodobná chrono
logie jejich dle badání Rossiho nebo jiných znalcův.
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Mimo to připojena k textu za příčinou lepšího zná
zorněni i některá vyobrazení, čímž zajisté celé dílo
na. ceně získá.

Ve Lvově v srpnu r. 1896; v Praze v květnu
r. 1898.

Dr. _?os. Bilcsewski. Dr. 903. Tumpach.

Obr. 3. — Orfeus v katakombě sv. Domitilly.
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Archaeologia ve službách dějin
církevních.



DÍL I.

Právní postavení křesťanů za dob proná
sledování.

% 1. Církev ve stínu Synagogy.

Po dobytí Vejí vedrali se vítězové do chrámu bo
hyně, jež byla města toho velitelkou.» Juno,<<— zvolali —
»chceš jíti do Ríma<<? A když nebešťank'a přisvědčila
pokynem hlavy na- znamení, že ku prosbám jejich svo
luje, přinesli ji vítězoslavně do svého města. ])

Jako z Vejí Junonu, tak požádali Římané i bohy
národů jiny'ch, aby přišli do hlavního města jejich.
Z „Epidaura přišel r. 291, v době veliké epidemie
v Rímě, Eskulap, z Frygie r. 204. Cybele. Za požáda—
ny'mi přišli pak z Východu i bohové neprošení, a
často i bohové proskribovaní, jako: Isis, Serapis,
'Oziris, Anubis, Harpokrates, Mitras, Adonis, Astarte.
Jiné,-větší i menší bohy přinesli kejklíři a tuláci, kteří
z celého světa do Ríma se scházeli, aby tam penize
vymámili, a Rím přijímal je všechny, budoval jim
svatyně a oltáře, nežádaje od nich leč úctu, aspoň
vnější,“ k stary'm bohům státním a poklonu před so
chami Caesara a Romyfz) I neměl též žádny národ

') Titus Livius, Histor.; V. 22.
2) Viz: Broglie, L1église et l“ empire romain au IV siecle;

Paris 1867, sv. 1. str. 53.; Cfr.: Marquardt, Handbuch der rom.
Altorthůmer; Leipzig 1876, sv. III. str. 76.; Cte de Champa gn o,
Etudes sur l' empire romain; Paris 1874, sv. I. str. 46. sq.
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tak rozsáhlého Pantheonu jako národ římský, tak že
možno na celou Italii obrátiti slova, jež pronesl Petro
nius za doby císařské: »Náš kraj jest tak zalidněn
bohy, že snáze lze setkati se v něm 5 bohem než
s člověkemc ') „

Mýlilby sevšak velice,kdo by se domníval,že byl Rím
nábožným proto, že měl dle Varonova katalogu 30.000
úředně uznaných božstev a tolik svatyní, kolik soukro
mých domův. Mnoho starých bohů vyšlo zajisté během
času z mody, novým pak a těm, kteří na seznamu bytostí
nadzemských ještě se udrželi, vzdávala již jenom část
pověrečněho lidu úctu náboženskou s jistou pietou.
Vyšší třídy však holdovaly skepticismu; zničilať v nich
víru filosofie, a zásadou životní stalo se jim heslo:
tropiti si žerty ze všeho, & proto i z bohů, demorali
sovati druhé a svolovati k demoralisaci sebe. Přichá
zeli-li ještě do chrámů, činili to jenom za tím účelem,
aby tam odehráli ofiicielní komedii, nebo též, což
častěji za císařství se dálo, aby tam pod záštitou
božstva oddali se rafinované zpustlosti. 2)

»Hlavní město mělo tisíce bohů, — píše Niehues, —
ale žádného věřícího; stkvělé slavnosti náboženské,
ale žádného nábožného; tolik klamů, kolik kněží, a
tolik trpkého zklamání, kolik obracelo se k nim a
umění jejich lidí s prosbou o pomoc.<<3)

1) Satir. 17. — Srv. též: Plinius, Hist. natur., II. 7: »Fra
gilis et laboriosa mortalitas in partes isla digessit, iníirmit'atis
suae memor, ut portionibus coleret quisque quo maxime indigeretc.
Parafrasi slov _těch podává 'Boissier (La religion romaine
d1Auguste aux Antonina, Paris 1884, 1. p. 345): »C' est un pen
chant et comme un besoin dans toutes les religions polythéisles
d augmenter sans cesse le nombre des dieux. ll semble, qu un
dieu unique puisse seul épuiser l idée que nous nous faisons de
la divinité; quand on en admet plusieurs, quelque nombreux qu
il soient, il ne forment qu' un ensemble incomplet, et i“on est
toujours tenté d1en aionter quelque autre.<

2) Na stopu takového lupanaru ve svatyni Isidině přišel
císař Tiberius, a ačkoli přísně pokáial kněze, přece zla neod
stranil, jelikož básníci všem, kdož »zábaw hledali, doporučovali
vedle divadel a portiků jakožto místo ke schůzkám nejvhodnější
— svatyně. Viz: Friedlaender, Darstellungenaus der
Sittengeschichte Roms in der Zeit von August bis zum Ausgang
der Antonine; Il. Aufl.,Leipzig 1865; svaz. 1. str. 348.

a) N 1e h u e s, Geschichte des Verh'áltnisses zwischen Kaiser
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Vedle bohů nepravých měl však v Římě“ ctitele
své i Bůh pravý, Jahveh. Zidé usadili se v Rimě, po
dobně jako ve všech větších obchodních místech svě
tových, hlavně od dob Pompejových. Julius Caesar
dal jim svobodu vyznání, ač věděl, že Bůh jejich netrpí
po svém boku božstva jiného; zbavil je vojenské
služby ') a dovolil jim, aby mohli žíti dle obyčejů po
otcích zděděných. Augustus nařídil, aby rozdělování
obilí odloženo bylo na jiný den, kdyby náhodou při
padlo na sobotu, jenom aby svědomí jejich nebylo
drážděno. Jeho dcera Julia věnovala chrámu Jerusa
lémskému drahocenné zlaté a stříbrné náčiní. Jejich
synagogy a školy těšily se ochraně práva a byly i pod
patronátem císařovým nebo jiných vynikajících osob.
Takto uprivilegováni tvořili tedy židé opravdu obec
v obci. Měli arciťi své nepřátele. Pronásledovalť je časem
Tiberius i Klaudius; Horác pak Juvenál, Suetonius,
Tacitus, Seneka tropili si z nich ve svých spisech po
směch. Celkem však mělo vyznání jejich výsady nábo
ženství státem dovoleného(reli gio licita), a městské
synagogy jejich plnily se nejen Israelity, nýbrž i pro
selyty a proselytkami z aristokracie římské.a)

,Toť tedy nástin náboženského stavu v hlavním
městě říše římské v době, kdy naplnila se předpově
děni prorokův a věštby Sybilly Kumejské -—-'a kdy
vyšlo z Judska dvanáct rybářův, aby podmanili svět.
Do Ríma přišel sám náčelník čety té, aby uvázal se

thumlund Papsthum im Mittelalter; Il. Aufl., Munster 1877; sv. 1.str. 3
') J os. Flavius, Antiquilates, XIX. 5. 3. Vizitéž XIV. 17.
“) Zvláště římské ženy ujímaly se ochotně kultu Jahvova,

jak svědčí o tom nápisy náhrobní nalezené v židovských kata
kombách, kdež vedle dcer Israelských odpočívají též patricijky
z rodiny Flaviů, Fulviů, Valeriů, Juliů, Klaudiů, Aureliův. Na
jednom náhrobku čteme ku př., že Paula Veturia, přijavši
náboženství židovské, dostala jméno Sára. Viz.: de Rossi,
Bullettino di archaeologia cristiana; Roma 1865 str. 92. n.; r. 1867
str. 3. n.: Garrucci, Cimitero degli antichi Ebrei scoperto in
Vigna Randanini; Roma 1862. Cfr. Marquardt, 1. c., sv. Ill.
p. 81.; Friedlaender, 1. c., str. 348. n.; Allard, Histoire
des persécutions pendant les deux premiérs siěcles d' aprés les
documents archéologiques, Paris 1885, sv. 1. str. 8. n.; S c h ii r e r,
Geschichte des jůdischen Volkes im Zcitaller Jesu Christi; 1889, I.
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ve věčné držení jeho pro sebe a tu dynastii, kterou
na březích jezera Tiberiadského založil Syn Boží, řka
k Petrovi: »Pasiž beránky mé, pasiž ovce mé<<(Lukáš
XXI. 15-—17.).

I jest otázka, jaké as stanovisko zaujme stát
k němu a jeho Bohu, jenž přináší boj všem bohům
dosavadním?

*

Dle zákona římského ') byl sv. Petr povinen, žá
dati vládu za dovolení ku hlásání kultu Ježíše Naza
retského. Učinil-liž tak? Nám zdá se, že kníže apo—
štolský ignoroval ve příčině té státní zákon právě tak,
jako jej ignorovala i jiná sdružení náboženská, jež ze
všech podmaněných provincií do Ríma se ubírala.
Praefektura městská dověděla se o existováni křesťanů,
nebo aspoň blíže si jich povšímnula teprve tehdy,
když povstaly mezi nimi a synagogou spory, a tu také
poprvé zanesla vyznavače Kristovy do seznamu spo—
lečností náboženských. Nedala však jim rubriky zvlá
štní, nýbrž zahrnula je jako novou sektu židovskou
pod rubriku: »dovolené náboženství židovské (licita
religio judaeorum)<<. Toto identifikovánikřesťan
ství se židovstvím bylo křesťanům s velikým próspě—
chem, jelikož zabezpečovalo jim pro celý první věk
výsady náboženství uznaného. Židé se jich arci zříkali
a — jak ihned uvidíme — udávali je u. tribunalů
vládních jako nepřátele mosaismu; ale vláda stížnosti
ty buď prostě zavrhovala, nebo též, přijala-li stížnost.,
osvobozovala křesťany po učiněném vyšetřování jakožto
lidi, kteří nespadali pod žádný paragraf zákonníka
trestního.

') Starý zákon 12 desk slanovil: »Separatim nemo habessit
deos; neve novos, sive advenas, nisi publice adscitos, privatim
colunto<<.Cír; Cicero, Deleg., II. 8. Zákon ten byl v posledních
dobách republiky a na počátku císařství zostřen zákazy novými,
jimiž zamezován do hlavního města přístup bohům cizím; avšak
zákazů těch nikdo nedbal, jelikož vláda, v lheorii ve příčině té
tak přísná, v praxi jen potud všímala si sdruženi náboženských,
aby nezpůsobila veřejných vzpour. Cfr. Marquardt, ]. c.,
sv. III. p. 76.
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Důvody pro tvrzení naše, že vláda křesťany se

židy vskutku stotožňovala, nalézáme ve Skutcích Apo
štolských a v dějinách římských. Počněmež pramenem
prvním.

Skutky Apoštolské líčí nám několik processů sv.
Pavla. V Korintě na př. stojí apoštol národů před
soudnou stolicí prokonsula achajského Galliona. Zalobci
jsou židé. alují, »že (sv. Pavel) navádí lidi, aby proti
zákonu ctili Boha<<. Soudce záležitost ta zřejmě nudí,
nebot neobíraje se jí podrobněji praví: » muži židé!
kdyby něco bylo nepravého, nebo nějaký zločin, slušně
bych vás vyslyšel; že však jsou to hádky o slovu a
o jménech a o zákonu vašem, vy sami vizte: já nechci
toho soudcem býti<<(kap. XVIII., v. 13—15).

Druhý process trvá přes tři léta, projde třemi in—
stancemi a končí též pro sv. Pavla šťastně. Bylo to
r. 58. Sv. Pavel sotva se vrátil ze své apoštolské missie,
když ho židé v Jerusalémě zajali, a byli by ho zabili
beze soudu, kdyby tribun římský, Klaudius Lysiáš,
z rukou jim ho byl nevyrval. Ten vyslýchat ho první
a shledal —- podobně jako Gallio — že jest obžalován
»o otázky svého zákona, a že nemá žádného zločinu,
hodného smrti nebo vězení<< (Skut. Ap., XXIII. 29).
Na základě výsledku vyšetřování toho mohl arci vězně
ihned propustiti, leč neučinil tak z obavy, aby židé
sv. Pavla nezabili. Proto poslal ho do Caesaree k pro
kuratoru Felixovi. Po pěti dnech stanuli pak před
Felixem i žalobci Pavlovi: »kníže kněžské Ananiáš
s některými staršími a s nějakým Tertullem, řečníkem“
(ibid., XXIV. l.). Zaloba jejich zní: >>Paveljest člověk
jedovatý a vzbuzující různice mezi všemi židy po všem
světě, a původce zbouření sekty Nazaretských, kterýž
i chrámu poskvrniti usilovala (ibid, XXIV. 5.). Na výtky
ty odpověděl však Pavel tak 'stkvěle, že soudce žalob
níky odmítl a byl hotov Pavla každou chvíli propu
stiti, kdyby tento, cítě se za rozsudek ku vděčnosti
zavázán, byl spravedlivému soudci dal peníze. Ale po
něvadž apoštol jeho úmyslů chápati nechtěl, sténal ve
vězení dále až do r. 60, kdy znovu před soud Porcia
Festa, nástupce Felixova, byv předveden, odvolal se
k císaři.

Arclmeologle křesťanská. 3
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Poznali jsme tedy, jak soudili o křesťanství soud
cové provinciální; vizmež nyní, jak naloží s jeho re
praesentantem hlavní město?

V průvodu stráže do Ríma přiveden, mešká tam
Pavel v domě, jejž si najal. Střeží ho ovšem žoldnéř,
ale stráž ta jest tak mírná, že apoštol u sebe volně
může přijímati lidi, toužící poznati nové učení, moha
»hlásati o království Božím a učiti věcem, kteréž jsou
o Pánu Ježíši Kristu, se vší doufanlivostí bez překážkya
(ibid., XXVIII. Bl.). Návštěvníků není nedostatek, a tím
stal se dům Pavlův jedním z hlavních kostelů křesťan
ských v Římě.

Nejzávažnější jest tu okolnost, že propaganda
křesťanství děje se zcela veřejně. Ví o ní nejen lid,
nýbrž i městská praefektura, ba iokolí caesarovo.
Dosvědčujíť to vlastní slova svatého vězně, psaná
z Ríma Filippenským (I., 12—14.): ::Chciť pak, bratří,
abyste věděli, že, co mne obklíčilo (t. j. vězení v Rímě),
k většímu prospěchu evangelia přišlo, tak že vězení
mé pro Krista rozhlášeno jest po všem dvoru (t.j.
římského císaře) i jinde všudy. A mnozí z bratří v Pánu
doufajíce v okovech mých (t. j. nabývajíce ze mne
také zmužilosti), hojnější smělost mají beze strachu
mluviti slovo Boží<<.

Než jakou cestou dostala se vědomost o novém
tom učení až do zlatého domu a mezi služebnictvo
Neronovo? Jednak skrze přátele a spoluvyznavače
Pavlovy, jednak skrze jeho nepřátele, kteří různými
potutelnostmi chtěli co nejrychleji zničiti svého nej—
nebezpečnějšího protivníka. Došli toho? Po dvouletém
vězení stanul Pavel před soudem a vyhrál spor, ač —
jak sám povídá — kromě Boha neměl přítele ni obránce. ')

I zdá se nám, že tyto dva processy jasně charakte
risují stanovisko vlády k novému náboženství. V prvém
i druhém případě béře tato v ochranu jeho vyznavače,
ač židé tak těžké a bezpečnost státu ohrožující zlo

') »Při první mé obraně nebyl žádný se mnou, ale všichni
mne Opustili: nebudiž jim to počítáno. Ale Pán byl se mnou a
posilnil mne, . .. a vysvobozen jsem z úst lva.<<(II. k Timot.1V.,
16, 17)
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činy jim za vinu kladou, jako na př. že nechtějí míti
králem caesara, nýbrž Krista (Skutky Apošt., XVII.7.),
,.- a činí to v přesvědčení, že spory mezi židy
a křesťanyjsou pouze domácími spory dvou palestin
sky'ch sekt. »Rímští úřadové — piše Broglie, ]. c. p. 154.
-— lhostejně a s odporem poslouchají žaloby ty, a
časem—liproti svému přesvědčení křesťany ve vězení
drží, činí to jediné proto, aby si ušetřili práce.<<

Další svědectví k potvrzení mínění našeho na—
lézáme na známém místě Suetoniově, kde historik
tento vypravuje, že císař Klaudius vypudil židy zhlav
ního města říše proto, že disputujíce a hádajíce
se o Kristu rušili v něm pokoj. »Judaeos impul
sore Chresto assidue tumultuantes Roma
expulit.<< ]) Zřejmo, že jest tu řeč o sporech &nepo
kojích mezi synagogou a obcí křesťanskou. Ale, dotekl
se vyobcovací edikt Klaudiův jenom židův? Ze Skutkův
Apoštolskych a z listů sv. Pavla ku Korintským a k Rí
manům se dovídáme, že jím byli zasažení i křesťané,
a to proto, že byli vládou pokládáni za větev mo
saismu. Ve. Skutcích Apošt. (c. XVIII. v. 19.) se totiž
dočítáme, že Pavel, přišed z Athen do Korinta, »na—
lezl tam jednoho žida, jménem Aquilu, rodem zPontu,
ktery'ž nedávno byl přišel z Vlach, a Priscillu, man—
želku jeho, protože byl rozkázal Klaudius, aby všickni
židé z Ríma odešli<<;listy pak svrchu uvedené potvrzují
křesťanské vyznání Priscillino i Aquilovo: »Pozdravují
vás — píše Apoštol národů obci Korintské z Efesu—
církve v Asii. Pozdravují -vás v Pánu velice Aquila a
Priscilla s domácí svou církví, u nichž i hospodu máma
(I. ku Korint., XVI. 19.); v listě k Rímanům (XVI. B.)
posílá pak sám pozdrav Prisce a Aquilovi, »pomoc—
níkům svým v Kristu Ježíši<<.

Toto stotožňování obou náboženství se strany státu
(lá se snadno vysvětlitifl) Obě vyznání měla zajisté

') Suetonius, Vita Claudii, c. 25. Srv.: Tertul.
ad nat. I. 3.: »Corrupte a vobis Chrestiani pronuntiamurc. '

*) »Au début, pour étre bon chrétien, il faut observer la
plupart des prescriptions de la loi mosaique; á la íin du siecle,
judaíser, constitue presque une apostasie<<;víz: Lesčtrc, La
sainte Eglise au siecle des Apótres; Paris 1896, p. 648.

*
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společnou vlast, téhož uctívala Jahveh a s úctou pro
nášela jména Abrahamovo, Mojžíšovo a prorokův.
Rozdílů, jež mezi oběma »sektamaa byly, 1) vláda
si nevšímala, nepokládajíc toho za svoji povinnost, aby
bděla nad čistotou náboženských tradic svých národův.
Mimo to značně as přispěla k tomu, že vláda názor
ten o novém náboženství si vytvořila, i ta okolnost,
jak židé k prvním křesťanským missionářům se cho
vali. Přijímaliť je s otevřenou náručí, vodíli je do svých
synagog & žádali jich o hlásání slova Božího (Skutky
Apošt., XIII. 5, 14, 43; XIV. 1. n.; XVI.). Arcíť, přízeň
ta netrvala dlouho a končila obyčejně vyvržením apo
štolů ze synagogy; avšak rozsévačům evangelia byla
proto prospěšná, že jim skýtala příležitost, aby vždy
v synagoze aspoň několik učeníků získali, kolem nichž
pak tvořila se nová křesťanská obec.

Konečně pak platilo křesťanství pohanům za sektu
židovskou proto, že první jeho obce z veliké části
utvářely se po vzoru synagogy a životem svým připo
mínaly velice tradicí starozákonních. Tak i křesťané,
právě jako židé, scházeli se ke společným modlitbám;
jedni i druzí světili sobotuf) zpívali žalmy a čítali
úryvky ze společných knih svatých. O specificky kře
sťanských elementech prvotní církve, jimiž byla hlavně
Eucharistie a mimořádné dary Ducha sv., pohané vě
děli buď málo nebo nic?)

Co však křesťané takto ve stínu synagogy pokojně
žilif) sbělila se v Rímě událost, jež ihned ohrozila
existenci jejich v celé říší. “Vypukl tam totiž dne 17.
července r. 64, tedy dvě léta po ukončení processu
sv. Pavla, hrozný požár a během 6 dní a nocí zničil.
do základů tři městské okresy a ze 7 jiných zůstavil

') Vládě byli křesťané zápas-.;, t. j. stranou, sektou jako Fari
seové a Saduceové, kteří měli též své zvláštní náboženské názory.

2) Křesťané, kteří pocházeli ze židovstva, světili po nějakou
dobu vedle neděle i sobotu. Viz: F unk, Lehrbuch der Kirchen
geschichte; Rottenburg 1886, str. 53.

4_ 3 Viz: D u c b e s n e, Origines du culte Chrétien; Paris 1889,p. o. n.
') Tertull. ad Nation.,I 11.: »Nosquoque utJudaicae reli

říonis p rop i n q u 0 s, sub umbraculo insignissímae religionisicitaec.
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jen ssutiny. ') Kdo byl jeho původcem? Veřejný hlas
vinil ze skutku toho samého císaře, jenž vida toto
hrozící nebezpečenství, nemeškal, aby našel oběťjinou.
A nehledal dlouho. Vědělť, že obecenstvo již ode dávna
nenávidí židův, a zvláště těch nejkrajnějších mezi nimi,
známých pode jménem křesťanův. Na tyto poslední
svalil tedy — jak se zdá, návodem své souložnice a
přítelkyně židů, Poppaey, —podezření, že zapálili Rím.
»Název křesťanů — píše Tacít (Annal. XV. M.) — po
chází od Krista, jehož Pontský Pilát za vlády Tiberiovy
na smrt vydal. Zhoubná pověra ta, na nějakou dobu
potlačena, znovu počala se zjevovatj nejen v Judsku,
jež bylo jeho kolébkou, nýbrž i v Rímě, kam slévají
se odevšad všeliké neřesti & nečistoty, & kde nalézají
přívržence. Nejprve zajímáni ti, kdož vyznali, že jsou
křesťany, a potom jich zradou veliké množstvíjiných,
jimž dokázán ne tak zločin žhářství, jako nenávist
k pokolení lidskému.<<

Aby pak vina křesťanů byla tím zřejmější, užíváno
proti nim trestů nejvymyšlenějšich. Jedni, oblečení
v kůži divokých zvířat, házení na pospas psům; jiní
poléváni smolou a osvětlovány jimi v noci jako po—
chodněmí zahrady vatikánské. 9)

Po krvi toužící tlum uspokojen byl obětí nastr
čenou a nemoha dostati zločince na trůně, uvěřil ve
vinu křesťanů tím snáze, že někteří z nich, kteří po
způsobu Thessalonických špatně porozuměli učení Apo
štola národův o konci světa, roztrušovali již ode dávna
po městě zvěsti o požáru, jenž měl za nedlouho zni
čití nevěstku, vládnoucí na sedmi pahorcích, a s ní
celý svět (II. k Thessalon. I—III.).3)

Než vizme poněkud blíže, jaká že jest povaha
pronásledování toho. Zasluhuje snad názvu pronásle—
dování náboženského a ztratili jím křesťané pro bu

'i Vic tor Duruy praví ve své »Histoiredes Romaíns,
Paris 1879, sv. IV.<, že požár ten trval devět dní a zničil deset
okresův.

2) »Néron, —-podotýká vhodně Veuillot (Le Parfum de
Rome, Paris 1867, p. 107) — communique a la canaille le goůt
du sang chrétien; elle en aura soif trois cents ans.c

“) Srv. též II. list sv. Petra, k. 111.
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doucnost právní existenci v říši? Nám zdá se, že má
boženství ani politika vůbec žádné role tu nehrály.
Pronásledování to jest v rukou Neronových jenom
prostředkem vlastní obrany; pro křesťany pakjest nád
silným skutkem, jímž právo zákonité jejich existence
v říši na jisty čas jest suspendováno, o budoucnosti
jejich však se jim nerozhoduje. Kdyby nebylo požáru
Ríma, — neváháme tvrditi s Aubém — nebylo by
ani Neronova pronásledování. ') Tacitus uvádí na zmí
něném místě křesťany jich jménem, zná též jejich
zakladatele; ale nikde nezmiňuje se ani slovem o ediktu,
jímž by je byl Nero vydal zhoubě pro jejich nábožen
ství. Výraz: »superstitio malefica — zhoubná
pověra“ ——jest spíše názvem, jímž označováni byli
křesťané od počátku druhého století, nežli jejich kvalia
ňkací ve druhé polovici stoleti prvého; daloť by se
t_ěžce vysvětliti, proč křesťanství, jež před požárem
Ríma, — jak propuštěni sv. Pavla (r. 63) toho jest
důvodem — uznáno bylo za náboženství dovolené,
mělo za několik měsíců (r. 64) platiti před týmž tri
bunálem za státní zločin. Hynuli tedy křesťané za Ne—
rona proto, že připisovány jim zločiny žhář'ství, krve—
smilství, účastenství na hodech thyestickych a nená—
visti k celému pokolení lidskému (odium generis
humani).

Podobně i po smrti Neronově nevyšel během třiceti
následujících let žádny proskripční edikt proti křesťa—
nům; aspoň nemáme o něm nejmenší vědomosti. Žili
tedy pokojně až do posledních let panování Domitia—
nova, platíce, jako sekta židovská, spolu se židy daň
pro chrám Joviše Kapitolského, “) Vespasianem přede

') Sans 1'incendie, pas de persécution. Cfr.
Au bé, Histoire des persécutions de 17Eglise jusqu* a la fin des
Antonius; Paris 1875, II. vyd., sv. I. str. 74. nn.

") Druhdy platili židé jakožto daň z hlavy 2 drachmy ročně
na svatyni Jerusalémskou. Vespasián a jeho nástupci obraceli
poplatek ten na zbudování svatyně Jovišovy na Kapitolu, jež za
Vitelia lehla popelem. Domitian rozšířil jej na všechny, »qui vel
improfessi iudaicam viverent vitama, jak praví Suetonius, t. j. na
všechny, kdož, ač nebyli židy rodem & k nim se též nepřiznávali,
přece některá jejich dogmata a obyčeje přijali. Byli to především
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psanou. Křivd dopouštěla se na nich jenom lůza, jež
nemohla ztrpěti lidu toho, ktery'r stále vyhýbal se je
jím slavnostem a oltářům, jenž se smál, když jiní
plakali, a rmoutil se, když všichni se veselili. ') Pa—
mátku takovýchto úsměšků, jimiž lid denně křesťany
stíhal, zachovaly nám ze země vydobyté staré zdi
pompejské. Na stěně domu, jejž má de Rossi za místo
modlitby nebo za školu křesťanů pompejskych, nalezl
totiž učený archaeolog neapolský Minervini r. 1864 ná—
sledující uhlem nakreslené nápisy: *

AVDI CHRISTIANOS SIIVOS *) OLORES
»T. j.: »Slyš křesťany, kruté labutě<<.<<

MVLVS HIC MVSCILLAS DOCVIT

MENDAX VERACI VBIQVE SALVTEM
T. j.: »Zde mezek učil mouchy.<<
»Lhář pravdomluvnému všade pozdrav posílá.<<

Nápisy tyto jsou nejstarším 3) dokumentem epi
graíiky pohanské, jenž výslovně o křestanech se zmi
ňuje. Autor paskvilu toho nazývá je labutěmi, poněvadž
dle rčení pohanského umírali jako labutě, pějíce hymny
na počest Kristovu.

Kolem r. 94 vypuklo druhé krvavé pronásledování
křesťanův. Mezi obětmi jeho nalézají se osoby z rodu
senatorského, ba i osoby blízké trůnu, jako: Flavius
Klemens, jeho choť Flavia Domitilla, a jiné ženy z rodu
Domitianova. Klementovi a Domitille vytýkal císař
zločin pohrdání bohy otcovskymi (impietas in deos)

proselyté spravedlnosti a brány (GCBGÚP-EVMči GSBGÚMEVOL15V
47503), a pak též křesťané. Se strany křesťanů nebylo to zapřením

. víry; pokud soudce nedomáhal se přímo, aby Krista zapřeli, a
spokojil se vyznáním, že mají téhož Boha a tytéž knihy sv.jako
židé, mohli didrachmu klidně platiti.

') Taci t., Annal. XIII. 32.
")siivos místosaevos.
3) V každém případě jsou starší než r. 79 po Kr. Dle mí

nění Rossiho pocházejí z dob pronásledování Neronova Viz :.
B ul_l e tti n o di archeol. crist. 1864, p. 69. K r a u s, Das Spott
crucnix vom Palatin; Freiburg i. B. 1872, p. 11.
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a přijetí obyčejů židovských(aber ratio in mores
iud aeorum. ')

Pro tyto zločiny hyne též konsul z r. 91, senator
Acilius Glabrio, a množství křesťanů, kteří nechtěli se
židy platiti daň na chrám Joviše Kapitolského.

Žaloby Domitianovy z dvojího důvodu jsou zají—
mavy. Výtka totiž pohrdání bohy otcovskými dodává
pronásledování tomu znaku pronásledování nábožen
ského; ukazujeť, že vláda poznala již nebezpečný pro
bohy Pantheonu charakter Boha křesťanského, a sta
novi zároveň příkaz blízkého již stálého vynětí kře
sťanů zpod práva. Druhá však výtka. totiž přijímání
obyčejů židovských od aristokracie římské, jest novým
svědectvím, že křesťané ještě ku konci prvního století
od vlády se židy byli stotožňováni.

Aby však pohled na tuto nejstarší dobu života
církve byl úplný, zbývá, bychom ještě několika slovy
zmínili se o vlastnickém právu křesťanů v době oné.
Mohl býti křesťan jako jednotlivec právním vlastníkem
statků pozemských, a mohla jím býti i obec křesťanská,
a to jak v Rímě, tak v provincii?

Není žádné pochyby, že nejen jednotlivci, nýbrž
i celé křesťanské rodiny držely de facto v celé říši
římské jmění jak movité tak nemovité. Jest dále jisto,
že i církev de facto již v dobách apoštolských měla
svůj majetek společný, církevní, kdekoliv existovala
obec křesťanská. Nemámeť zajisté nejmenší příčiny,
proč bychom se měli domnívati, že křesťané v Rímě,
v Korintě, v Efesu, V Antiochii nebo v Alexandrii
méně byli ke svým chudším bratřím obětaví a milo
srdni, nežli křesťané v Jerusalémě, kteří skládali jmění
své na společné potřeby církve do rukou apoštolův. “)
Ale zdaž jednotlivci a obce křesťanské drželi majetek
svůj legálně, & tak s vědomím a schválením vlády?

') Dio Cassius, Histor.LXVlI.M.; srv. též: Sueton.
Domit. c. XII.; E useb., Hist. Eccl. III. 14.

*)S kutky Apošt. IV. 34. n.: >Aniž pak byl mezi nimi
kdo nuzný. Nebo kolikkoli bylo těch, kteříž měli pole, nebo
domy, prodávajícc přinášeli peníze za ty věci, kteréž prodávali,
a kladli je k nohám apoštolůma



Odpovídáme kladně. Stát arci nepřiřknul jim práva
vlastnického zvláštním dekretem, vystaveným pro ně
jako pro křesťany: neznalť křesťanů, nýbrž jenom
židy, — což s důrazem opakujeme; ——avšak uděliv
jim jednou titulu sekty židovské uznal je tím, podobně
jako synagogu,za osobu právní,drženi majetku schopnou.
Jinými slovy: otázka zákonitého vlastnictví vyplývala
nutně z fakticky jim. přiznané legální existence pode
jménem úlomku mosaismu.

Než poskytoval tento titul žido-křesťanů věřícím
jakési záruky pro budoucnost? Oni věru cítili jeho
chabost a věděli, že vláda každou chvíli mohla uči—
niti právni rozdil mezi vyznavači Kristovými a mezi
židy, a vzíti jim spólu s legální existencí i právo vla—
stnické. Jak si tedy pomáhali? Některým z nich pří
slušelo zajisté právo vlastnické z důvodu římského
občanství. Pod touto nejbezpečnější ochranou práva
sorkromého kryli pak jmění své nejen jednotlivci,
nýbrž i jednotlivé křesťanské obce, bylo-li to možno,
podobně jako dnes řády kryjí si je podejménem osob
privátních v těch krajích, kdež odňato jim právo exi
stence. Na jméno osob soukromých odkazovali též
umírající církvi jmění své movité i nemovité.

Co tedy mohli křesťané držeti? Totéž, co v držení
míti mohli občané římští a židé; tedy: soukromé
domy, jež byly nejednou zároveň domy modlitby, jakož
i pozemky, a na nich rozsáhlé hřbitovy. Stopy nej-.
starších kostelů nalézáme pomocí Písma sv. &tradice
v domech Prisky & Aquity, ') senátora Pudenta, 1) a

1) »Pozdravte Prisky a Aquily, pomocníků mých v Kristu
Ježíši,. . i domácího jich shromáždění—x— píše sv. Pavel v listě

_ k Římanům XVI. 3—5. —- Kde stál dům křestanských manželů
těchto, o nichž sv. Pavel praví ještě pěkne, »že za jeho život
svých hrdel nasadilia (ibid, v. 4)? Dle podání jest právě dnešní
kostel sv. Prisky na Aventině domem přátel sv. Pavla.

7) Dům Pudentův nalézal se na témž místě, kde stojí dnes
kostel sv. Pudenciany, nedaleko basiliky P. Marie Větší. Mezi
iodinou Pudentovou & manžely svrchu jmenm anými, Aquilou a
Priskou, panovaly bez pochyby svazky pokrevenské nebo příbu
zenské, neboť v rodinném hřbitově Pudentově, t. j. v kata
kombě Priscillině, nalézáme vedle jiných nápisů též náhrobky



v obydlí sv. Klementa, papeže. ') Ke hřbitovům pak,
sáhajícím do dob apoštolských, počítá Rossi nejprve
katakombu Lucininu při silnici Ostijské, kde byl po
chován sv. Pavel. Rovněž stará jest katakomba svaté
Priscilly při Via Salaria, jejíž náhrobní nápisy ob
sahují jména osob Flaviům soudobých; dále katakomba
Ostrianská, kdež dle tradic pomníkových sv. Petr udě
loval křest katechumenům; a konečně katakomba Do
mitillina na vinnicích Flaviovských při cestě Ardeatské.
Několik jiných katakomb, nejsou-li staré jako kata
komby jmenované, pochází pak aspoň z první polo
vice druhého století, což dokazuje klassický styl jejich
fresek, dekorace in stucco, a konečně druh jejich ná
hrobních kamenů, jež připomínají doby Domitianovy
nebo Trajanovy. ")

Namanuje se však nyni důležitá otázka: byly
majetkem privátním, nebo církevním? Názvy jejich
svědčily by o prvém, ač s druhé strany není vyloučeno,
že mohly, aspoň některé, přejití již počátkem druhého
století v majetnictví římské obce křesťanské. O osud
této půdy hřbitovní mohla pak býti církev zajisté
úplně klidna, a to i v dobách pronásledování, kdy
všechen majetek křesťanský, o němž praefektura
městská věděla, propadal konfiskaci. Jet známo, že za
stara hrob jak soukromý tak rodinný byl u všech
národů v největší úctě a že pohřbívání tělesných po
zůstatků bylo svatou povinností, pro jejíž zanedbání
činí zabitý Patroklus příteli svému ve snách trpké
výčitkyza)

Postane nad temenem, slovo řekne a takto se ozve:
»Spíš, Achile'e, a na mě jsi již naprosto zapomněl?
Tys nezanedbával mne živého, a mrtvoly nedbáš?

Aquilinův, Aquilův a Priscin. Cfr. Rossi, Bullet. z r. 1867,str. 3. n.
l) Pravděpodobně stojí dnešní basilika sv. Klementa na

základech rodného domu velikého toho papeže. Srv.: Ros si,
Bullet. z r. 1863, str. 25. n.

") Viz: Rossi, La Roma sotterranea cristiana; Roma 1864,
sv. I. str. 184. n.

3) lliady zpěv xxm., v. 68—76. (překlad Škodův).
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Pohřbi mne rychle, abych skrze bránu se Hádovu dostal.
Od sebe odpuzujiť mě podál duše, přízraky mrtvých,
k sobě nijak nechtíce mne pustiti přes řeky proudy,
leč bloudím při širobranném Hádově paláci.
Snažně prosím, ruku svou mi podej, neboť nikdy se opět
z Háda nenavrátím, až jen poctíte mě ohněm.:

Jiný příklad: V Athénách bylo osobám k nej
vyšším hodnostem povolaným napřed dokázatí, že ro
diče uctivě pohřbily, na kteréžto úctě k zemřelým
založena právě Sofoklova Antigona. V Rímě pak bdělo
nad nedotknutelnosti hrobů zvláštní kněžské kollegium.
Již pouhé uložení mrtvoly do vlastní země s úmy
slem, aby jí tam bylo dáno deňnitivní odpočinutí (p e r
petuae tradere sepulturae), zabezpečovalomístu
tomu ochrany právní & dodávalo mu charakteru ná—
boženského, t. j. vylučovalo je z práva a z užívání lid
ského.') Měloťse za to, že Manes defunctorum
jako bohové podzemní (dii inf eri) uvazuji se ve věčné
držení hrobu a v něm dále žijí jako dříve v domě.
Kdo by hrob takový zprofanoval, zbořil nebo zaměnil,
pochovav v něm proti vůli testatorově osobu cizí, uva
luje na sebe hněv bohů. Nápis nalezený v Ostii praví
zajisté:

QVICVNQVE ' VIOLAVERIT
SIVE ' IMMVTAVERIT

DEOS ' SENTIAT ' IRATOS
SEMPER ' 8181

T. j.: »Kdo by hrob porušil nebo změnu v něm
učinil, ať stihne ho věčný hněv bohů.<<

Na urně ve ville Condini v Římě pak čteme:
NE ' TANGITO
O ' MORTALIS

REVERERE
MANES ' DEOS '

1) Marcianus in Digestis, ]. 6. © 4. D. de divis. rerum et
qualit. I. 8.: »Religiosum (autem) locum unusquisque sua volun
tate facit, dum mortuum infert in locum suumx



T. j.: »Nedotýkej se, smrtelníče, nýbrž vzdej úctu
mánům božím!<<

A nápis z Ankoný hlásá:
LEGE ET RECEDE

T. j.: »Čti a odstupu ——neboť místo to jest svaté!

Zákonitá a slavnostní formule, označující právně,
že některé místo odevzdáno bylo v majetek stínům
zemřelého, byla: D. M.

Zvláštní posvěcení (consecratio) hrobu od
kněze činilo jej místem nejen náboženským, nýbrž
svatým (locus sacer). Avšak posvěcení to nebylo
nutno, závisejíc na vůli zemřelého nebo jeho rodiny
od té doby, co Pontiňces neměli práva, aby samovolně
na hřbitovy přicházeti a je nepozváni světiti mohli.

Není pak obtížno, poznati z nápisů, který hrob
byl pouze locus religiosus a který byl nad to
místem svatým. Zřejmě to hlásají následující dva
kameny:

DIS ' MANIBVS

ATTIAE ' T ' F ' QVINTILLAE
ATTIVS ' PHLEGON ' PATER

ATTIA ' QVINTA ' MATER
ATTIVS ' T ' F ' PAL ' QVINTIANVS
FRATER ' AGRVM' SIVE ' HORTVM

CVM ' AEDIFICIO ' MACERIA ' CLVSVM
AC ' POSTERIS ' SVIS ' ET ' LIBERTIS

LIBERTABVSQVE ' DOMVS ' SVAE
CONSECRAVERVNT

T. j.: »Mánům Acie T. F. Quintillý, jakož i svým
potomkům a propuštěncům hrobku tuto zbudovali a
zahradu se stavením, zdí ohraničenou, jí určili —
otec, matka, bratr.<<— Corpus Inscr. Latin., VI. 12772.

Nápis tento na velikém oltáři Výrýtý nalezen u Via
Tiburtina v Rímě. Nýní nalézá se v museu Pařížském.

Na jiné desce (G. I. L., VI. 16033) naznačena kon
sekrace monumentu ještě výrazněji:



HAEC ' AEDIFICIA ' PROPRIA
COMPARATA ' FACTA

DICATAQ ' SVNT ' MONVMENTI
SIVE ' SEPVLCRVM ' EST ' ET

OLLARVM ' QVAE ' IN ' HIS ' AEDIFICIIS
INSVNT ' ET ' CONSECRATAE ' SVNT

RELIGIONISQ ' EARVM ' C:\VSA ' A
C "COMINIO . SYMPHORO

ET ' LIBERTIS ' LIBERTABVSQ
POSTERIS ' EORVM

Ba, co více, zákon, prohlašuje hrob za věc nábo—
ženskou a svatou, zabezpečoval mu zároveň, že ne
směl býti prodán a nemohl dědictvím přejíti do rukou
cizích. Nikdo nemohl promlčením práva nebo Vý
držením právních let státi se vlastníkem země takové.
To praví zcela jasně formule, jež často na kamenech
náhrobních se vyskytují:

H'M'H'EX' T'N'S
T. j.: Hoc monumentum haeredem ex testa

mento non sequatur: — hrobka tato na mého dě
dice teStamentárního nepřechází, nýbrž zůstává. na
věky místem odpočinku pro mne a mou rodinu. — Po
rušení hrobu trestalo se pokutou peněžitou ve prospěch
městské kasy. Právo římské dovolovalo pak uctivé
pohřbení i těch, jež smrtí trestalo. ') Překážky, jež
časem někteří úředníci nebo rozvášněný lid křesťanům
činili při sbírání ostatků nebo při pohřbíváni muče
níků, býlý skutky samovůle. Jinak mohli pokrevenci

žádati za vydání mrtvoly z rukou katových, aby po
chovali ji dle svého pohřebního ritualu. Zákonník
trestní nečinil též rozdílu mezi chudými a bohatými,
mezi občany a cizinci, mezi ctiteli bohů Pantheonu
a bohů cizích. »Ať tedý křesťané chtěli nebo nechtěli, —

l) l. 3. D(igest.) de cadeveribus punitorum XLVlIl. 24.:
»Corpora animadversorum quibuslibet petentibus ad sepulturam
danda sunta Srv.: Ulpianus, l. 1. D. XLVIII. 24.
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usuzuje Rossi (Bullet. z r. 1865, str. 90.) — ať jim
to bylo dobrodiním nebo překážkou, hroby jejich ne
mohly nebýti před zákonem římským místy nábožen—
skými, a proto nemohly nepožívati ochrany vládní.<<')

S prospěchem bylo dále křesťanům i to, že reli
giositas tato 'a ochrana právní týkala se nejen
hrobu samého, jak soukromého tak rodinného a kor
porativního, nýbrž i celé plochy země, jež hrobu jako
dotace jeho přidělena byla. Bylo však nutno, aby te
stator výslovně stanovil si religiositu celé přivtělené
plochy té, jež zvala se area adjecta a zaujímala
nejednou rozsáhlé zahrady a vinnice, oddělené od sou
sedního majetku hromadami kamení nebo sloupy. Roz
měry jeji byly vyryty na pohraničních sloupech slovy:
IN' FR P.. aIN' AG P. .. j.: in fronte
pedes.. . (od cesty ku př. 80] stop), in agro pedes..
(hloubka [ku př. 125 stop). Za příčinou lepšího ob
jasnění věci té uvádíme z Corpus inscriptionum
latinarum několik pohanských náhrobkův:

L- CARTONIVS- P- F' FAB
HIC' SEPVLTVS' EST

HIC' Locvs- PATET'
IN- FRONT- P- xx- ET- A“ MEDIA' FOS(SA)

INTRO' VERS' P- XXV
HVNC' LOCVM' MONIMENTVMQVE
DIIS' MANIBVS' Do- LEGOQVE

Jest to nápis z Paduyr (G. I. L., V. n. 2915). Hrob
je zde výrazně rozlišován od monumentum čili od
area adjecta, která v čele, t. j. u cesty, měřila 20
stop a v hloubi (introversus čili in agro) 25 stop.

Kámen z Tivoli (G. I. L., XIV. 3797) označuje
celou plochu zdí ohraničenou jakožto místo náboženské:

HIC' LOCVS' ITA' VTI' MACERIA
CLVSVS' EST' AD' RELIGIONEM

') »Che adunque i Cristiani volessero o non volessero, che
cio fosse per loro un benefiuo od un 1mba_razzo,1 loro sepolcri
al cospetto della lege romana non poLerano non essere religios1.<
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SEPVLTVRAE' LOLLIARVM
ATTICILLAE' FILIAE' ET' STACTES
VXORIS' ET' M' LOLLI' AMARANTHI

Ba, časem byla izeď, jež areu uzavírala, mánům
posvěcena a tedy věcí náboženskou, nedotknutelnou.
Kámen římsky z konce II. století (G. I. L., VI. 10411)
hlásá:

T' AELIVS' VICTORINVS
LOCVM' SEPVLTVRAE' CORPORVM ' EXTRVXI

CVI' LOCO ' RELIGIOSO ' ACCEDERE ' VOLO
OMNE ' AEDIFICIVM ' ADIACEN S

ITEM' AGRVM' CVM' VINEA' CINCTVM' MACERIA
CVIVS ' REDITVM ' SERVIRE ' AD ' TVTELAM

TOTIUS ' LOCI ' TESTAMENTO ' MEO ' PROSPEXI

Ano,casem za res religiosae prohlašovány
i všechny budovy, jež na takovéto ploše hřbitovní vy—
stavěny byly, jako dům (schola) určeny' ke shro
máždění ve Výroční den úmrtí, obydlí strážců, stáj,
studně, komora pro uschování různych věcí. (Srv.: G.
I. L., VI. 1179; VI. 11593; VI. 10848; VI. 10411.)

Jenom tehdy nemělaarea adjecta charakteru
náboženského, jestli testator jí ho nedal nebo přímo
jí ho odepřel, jako to čísti lze na kamení Kocie Gally ')
(G. I. L., VI. 1396), kde stojí:

HVIC ' MONVMENTO ' TVTELAE ' NOMINE
CAEDVNT ' AGRI ' PVRI ' IVGERA ' DECEM ' ET

TABERNA ' QVAE ' PROXIME ' EVM ' LOCVM ' EST

To Kocia vymiňuje si v testamentě, že 10 jiter
kolem hrobky má zůstati jako ag er purus a reli
gio ne sepulcrali. Není-li však takovéto vyjimky,

') Poblíž místa, kde kámen ten byl nalezen, při Via Labi
cana, nalezena též mramorová deska splánem hrobky, mající rozměr
10jiter půdy. Viz: Rossi, R. S., I. Append., p. 55. Srv. též článek
Huelsenův v »Mittheilungen des kaiserlichen deutschen archá

OIOŠŽChóeGHInstituls<<. Roemische Abtheilung. Bom 1890, Bd. V.p. — .
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pak i země mimo vlastní náhrobek ležící byla area
religiosa. Plochy ty měly nejednou ŽOQOstop délky
a 500 šíře. V museu Kircherové v Rímě nalézá
se nápis, kde každá strana plochy té měřila 20 stop,
což činí 400 stop čtverečních. ')

g 2. Církev pod štítem bratrstva pohřebního.

Za vlády Neronovy a v prvních letech panování
Trajanova těšili se křesťané znovu náboženské sná
šelivosti, ač ani v době té obětí se nenedostávalo.
Nero a Domitian nalezli zajisté mnoho následovníků
mezi úředníky v provinciích, kteří nejednou samovolně
pásli se na vyznavačích Kristovy'ch jediné proto, aby
lidu se zalichotili nebo aby jměním křesťanů se obo
hatili. Avšak jednotlivé exekuce tyto nezadržely roz
voje křesťanství, a brzy dospělo to k t0mu, že místo—
držící v provinciích s hrůzou poznali, »že pohanské
svatyně se vypraz;ňují, masa obětního že nikdo ne
kupuje, & posvátných obětí že zanecháno<<. Za tako
vých okolností nemohly již úřady jednati proti kře
sťanům o své újmě, nýbrž byly nuceny, vyžádati si
s hůry instrukcí.

»Mám, Pane, obyčej ——píše prokonsul Bithynie
Caius Plinius Secundus císaři Trajanovi — v každé
pochybné věci k Tobě o radu se obraceti. Neboť kdož
by mne mohl nad Tebe lépe v nejistotě zpraviti nebo
v nevědomosti poučiti? Nebyl jsem nikdy při vyšetřo
vání křesťanův, a protož nevím, co se při nich trestati
a pokud trest neb vyšetřování vztahovati se má? Též
jsem byl v nemalém rozpaku, má-li se hleděti na.
stáří a dělati rozdíl mezi slabšími a silnějšími? Potom
má-li se kajícím odpustiti, aneb nic-li neprospěje tomu,
kdo křesťanem byl, že jím býti přestal? Naposledy,
má-li kdo pro pouhé křesťanské jméno, ať by bez viny
byl, aneb jen pro zločiny se jménem tím spojené,
trestán by'ti? Zatím jsem proti takovym, kteří mně
za křesťany udáni byli, takto pokračoval: Předložil

') Římská stopa měla 029574 na.Jugerum zvala se plocha
240 stop dlouhá a 120 stop široká.
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jsem jim otázku, jsou-li křesťany. Jestli se přiznali,
tázal jsem se jich ještě po druhé a po třetí, hroze
jim smrtí. Jestli i nyní v tom trvali, dal jsem rozkaz,
aby na smrť odvedeni byli, neboť jsem nepochyboval,
že užpro svou tvrdošíjnost a neoblomnou
odporlivost trestáni býti musí, at by
ostatně cokolivěk vyznávali. Některé, podobnou ne
smyslností nakažené, poznav, že jsou římskými mě
šťany, oddělil jsem, aby do hlavního města posláni byli.

»Během vyšetřování, kdež se obyčejně udávání zlo
činů množí, přihodilo pak se více případův. Podána
mi žaloba beze jména žalobcova. Ta obsahovala jména
mnohých, kteří zapírali, že jsou aneb že byli křesťany.
Vzývali také bohy, jak jsem jim předříkával, a oběto—
vali kadidlo a víno Tvému obrazu, kterýž jsem spolu
s obrazy bohů přinésti rozkázal. Mimo to zlořečili
Kristu, k čemuž prý se opravdoví křesťané nedají při
nutiti. Měl jsem tedy za to, že mohou býti propuštěni.
Jiní, od udavače jménem označení, pravili sice, že jsou
křesťany, ale brzy to zase zapírali, řkouce, že jimi
byli, ale býti přestali, někteří před třemi, jiní před
více, jeden i před dvaceti lety. Všickni obrazu Tvému
i obrazům bohů se klaněli a Kristu zlořečili. Osvědčo
vali také, že všecka vina neb blud jejich v tom zá—
leží, že měli obyčej _určitého dne před svítáním se
scházeti a vespolek Kristu, jako Bohu, chvály vzdá
vati, i přísahou se zavazovati nikoli k zločinstvi, nýbrž
k tomu, aby ani krádeže, ani loupeže, ani cizoložství
se nedopouštěli, ani víry nezrušili, ani svěřeného zboži,
když by zpět se požádalo, nezapřeli. Po vykonání toho
prý obyčejně se rozcházeli, ale opět shromažďovali se
k požívání jídla — totiž ke společným hodům lásky
čili k agapám ——a sice obyčejného a nevinného. Ale
i toho prý nechali, když jsem dle tvého rozkazu vydal
zápověď tajných schůzí (hetaerií). Zdálo pak se velmi
potřebno býti, abych pravdu těchto odpovědi ze dvou
služek,jež oni posluhovatelkami(ministra e, diaco
nissae) nazývají, mukami vyzvěděl. Ale nenalezl jsem

Oprava: Na str. předcházející čti v 1. řádce % 2.: >Za
vlády N ervovy< místo »Neronovy<<.

Ai—chaeologlekřesťanská. 4



nic, než příliš nesmyslnou pověru, a protož odloživ roz—
sudek a vyšetřování, vzal jsem své útočiště k Tobě o radu.

»I vidělo se mi, že věc ta zasluhuje porady pro
množství těch, kteří vnebezpečenstvi jsou, neboťmnoho
lidí každého věku i stavu, i obojího pohlaví jest nebo
bude ještě k soudu pohnáno. Netolikoť po místech,
ale i po městech a po vsích rozmohla se nákaza po
věry té. Avšak zdá se, že to zase zastaveno a napra'
veno býti může. Tolik však jest nepochybno, že chrá
mové, už skoro opuštění, počínají zase navštěvováni
býti, a dávno opomíjené slavné oběti opět se vykoná
vají, i že na rozličných místech obětní zvířata na
prodej přicházejí, kteráž posavad zřídka kdy kupce
nalézala. Z toho dá se snadno souditi, jak mnoho lidí
mohlo by na dobrou cestu přivedeno býti, když by se
dalo místo k pokání.<<])

Uvedli jsme list Pliniův v celém jeho znění; jet
z nejdůležitějších dokumentův historie prvotní církve
a nejlepším důkazem, že vláda nečinila do těch dob
právního rozdílu mezi křesťany a židy, a že oněch
žádným zvláštním dekrétem z práva nevyňalafl) Neboť
kdyby takový proskripční edikt byl již existoval, jakým
způsobem byl by mohl neznati ho Plinius, právník,
senátor a konsul, jenž byl' účasten veškeré politiky
své doby? Proč, ptáme se, jeví se tu tak prost vší
rady & rozhodností, a proč neví, pod jaký paragraf
trestního zákonníka patří stojící před jeho soudnou
stolici vyznavači Kristovi? »Nevím, -—'vyznává — co se
při nich trestati a pokud trest neb vyšetřování vzta
hovati se má.< Odsoudil sice k smrti některé pro je
jich »tvrdošijnost a neoblomnou odporlivosta, ale vy
ciťuje nedostatek právního důvodu těchto trestů, nechce
dále jednati samovolně a prosí císaře, »aby ho zpravil
v jeho nejistotě a poučil v jeho nevědomosti.<<A není

') Plinius, lib. X. epist. 97. (Překlad český listu toho na
lézá. se v Eusebiově »Historii církevníc (str. 145. nn.), kterou
Jan Kocin z Kocinetu přeložila. Jan Ev. Krbec r. 1855
v Praze znovu vydali. Aubé soudí, že list Pliniův pochází z r. 112
po Kr. Viz jeho svrchu uvedené dílo- »Histoire des persécution's,_<<sv. I.

“) List ten dokazuje, píše Duruy (1. c., sv. IV. str. 293),
»qu1 il n“ y avait pas encore en contre eux dl information juri
dique, de décision solennelle ni de persécution generale.<<



divu, že i života cizozemcova lehce si vážící římský
vojín cítil se ve svědomí svém znepokojeným tresty,
jež dosavad na křesťany stanovil, a že zastavil další
vyšetřování, čekaje rozkazů císařských. Nemohlť jim
věru vytýkati, leč přidržování se »pověry<<, naopak
však jest nucen vyznati, že křesťané přesně se drží
zákonů státních & pěstují ctnosti, jež Trajan veřejně
odměňoval. »Shromažďují se křesťané — čteme vjeho
listě — k požívání jídla, a sice obyčejného a ne—
vinného. Ale i toho nechali, když jsem jim dle tvého
rozkazu dal zápověď tajných schůzí. ...Zavazují se
přísahou,... aby ani krádeže, ani loupeže, ani cizo
ložství se nedopouštěli.<<

Jaké stanovisko zaujme císař nyní ku křesťanům?
Traján mohl nedbati volání lidu nebo denunciací židů,
kteří stáli obyčejně po straně lůzy, kdykoliv se na
skytla příležitost, aby křesťanům škoda se působila,—
ale nemohl ignorovati proseb svého úředníka, jenž ho
žádal za instrukce ve věci tak důležité, a to tím méně,
že podobné dotazy přicházely do Ríma bezpochyby
i z Recka a z Afriky a z jiných provincií. Odpověď
jeho zní: »Milý Sekunde! Jednání tvé u vyšetřování
těch, kteříž tobě za křesťany udáni byli, jest takové,
jaké býti má. Nedáť se v té věci nic obecně za stálé
pravidlostanovíti.Nemají sice býti vyhledáváni,
ale jsouce doneseni a usvědčení, musí býti
potrestáni; ') a sice v této míře: Zapírá-li některý,
říkaje, že není křesťanem, a skutkem to dokazuje, je
likož bohy naše vzývá, ten ať jakožto kající nalézá
odpuštění, ač by byl pro minulost podezřelý.<<*)

Dle téhož reskriptu není též soudům státním do
voleno, aby přijímaly žalob anonymních. Křesťané ne
smějí býti trestáni, neobžaloval-li jich žádný. Kdyby
však vyšetřováním zjištěn byl při některém nějaký
zločin, — a zločinem od té doby jest již pouhé roz
hodné setrvání při jménu křesťana — má býti trestán
smrtí. Trestní zákonnik římský obohacen byl tedy

_ 1) »Conquirendi non sunt; si deferentur et arguanlur, puniendi suntc
“) Překlad v Eusebiově »Historii církevníc, str. 146. n.

*
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novým paragrafem, jenž zbavoval věřící pro příští
doby práva existence v říši. Křesťané nalézají se od
té doby mimo právo a na každém kroku setkávají se
s voláním: Pryč s vámi! Non licet vos esse!

Jak možno vyložiti toto proti křesťanům ne
přátelské smýšlení císaře, jehož vláda vyznačovala se
jinak lahodností a spravedlností k poddaným? Nerona
a Domitiana přiměl ku pronásledování okamžitý vrtoch
a skutečná nebo domnělá potřeba obrany trůnu; u Tra
jana, proniknutého jediné myšlenkou o velikosti vlasti,
hledati jest nám důvodu hlubšího, a nacházíme jej
ve starším jeho reskriptu proti hetaeriím či ne
zákonitým spolkům. Zákazemtím rozpustil týž
všechna v říši existující sdružení náboženská a spole
čenská z toho důvodu, jelikož snadno mohla změniti'
se v kluby politické, kující pod ochranou božstva a
svatyně vzpoury proti bezpečnosti říše. Zůstaly jenom
spolky starodávné, zvykem a právem posvěcené

Týž důvod, jenž odstranil v říši hetaerie, diktoval
pak i svrchu uvedenou odpověď Pliniovi zaslanou,
která není leč applikací všeobecného ediktu na zvláštní
sdružení. Přísně tresty, proti křesťanům vyměřené,
vysvětlují pak se výjimečně nebezpečnou povahou
jejich víry ohledně panujícího náboženství. Stanuloť
již křesťanství oproti vládě jako dobře zorganiso
vaná korporace, jejíž členové v Asii nalézali se
v úzkém spojení se svými bratry v Africe, Achaji,
Italii a Gallií,jež sama volila si úředníky &představené
řídila se svým vlastním zákonníkem, za vlast považo
vala nebe a, což nejhorší jest, cítila nepřemožitelný
odpor ke státním bohům a číhala na jejich zhoubu.
Z bohů těch mohl si tropiti posměch ňlosof i básník,
směšnými mohl je činiti jak žoldnéř v táboře tak
herec na jevišti, mohl si jich beze škody pro říši ne
vážiti císař, ba i kněz k jejich službě ustanovený:
avšak jestliže odepření úcty té & obětí pocházelo od
korporace po celé říši rozvětvené, a to ještě nedovo
lené, bylo to již zradou vlasti. Bylť kultus bohů stát—
ních podstatnou částí patriotismu římského; jus sa
crum bylo částí iuris publici, nejpřednějšíinsti
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tucí vládní, jejíž vznešenost byla podmínkou a základem
vznešenosti státu samého. 1)

Reskript Trajánův neoznačuje blíže druhu trestu
na křesťany,od doby té k nedovolené korporací (coll e
gium íllícitum) patřící. Bylo to též zbytečno,jelikož
každy úředník dobře věděl, že může oproti nim užiti
paragrafů stanovenýchna sacrilegium a laesa
m ajestas. V užším slova smyslu dopustil pak se
sacrilegia ten, kdo veřejné sanctuarium vyplenil *);
'ne méně zařaďoval však zákon pod paragraf ten vůbec
1 přestupky proti náboženství a proti bohům (áůeóz-qg,
dosssía— impietas in deos et principes).

Se sacrilegiem pojila se těsně zrada vlasti (c rim e n
laesae majestatis) ; 3) ku spáchání tohoto zlo
činu dostačílo již, když někdo odepřel úcty obrazu
císařovu a patřil k zakázanému spolku (érazgsiat)
»Sacrilegi et maiestatis rei convenimur:
summa haec causa, immo tota est. Ze svato
krádeže a z velezrady poháněni jsme. To jest příčina
a vrch této pře, ano celek“ — volá zajisté Tertullian
ve svém Apologetikuf) a biskup Greppo píše tedy
zcela správně: »Kdyby bylo mohlo křesťanství nějakým
způsobem vejíti ve společenství s náboženstvím císařů,
byli by je tito uznali, nebo aspoň trpěli jako sektu
filosofickou: poněvadž však toto pro svou podstatu
nesnáší vedle sebe žádného boha jiného, proto bylo
stíháno jako sacrilegium.<< 5)

[) »Le culte était une partie du patriotisme, et la premiere
des institutions de la Cité; sa prospérité semblait faire celle de
l Etat; de sorte que tout ce qui menacait la religion officielle,
était une menace contre lÉtat lui mémec, píše Duruy, 1. c.,
sv. IV. str. 55. Cfr.: Niehues, 1. c., p. 57.; Marquardt, 1. c.,
sv. II. str. 78; Aubé, 1. c., .

*) Paulus m Digestis (l. 11. D. XLVlII.13.): »Sacrilegicapite
puniuntur. Sunt autem sacrilegi, qui publica sacra compilaverunt. <

8) Ulpianus in Dig. (l. 1. D. XLVIII. 4:.:) »Proximum sacri
legio crimen est, quod maiestatis dicitura. Paulus, Sent. V. 29, 1.:
»His antea in perpetuum aqua et i_gnisinterdicebatur: nunc vero
humiliores bestiis obiiciuntur vel vivi exuruntur, honestiores ca
pite puniuntura.

)Q. Sept. Fl. Tertulliana Apolsogetikum.(Přel.VáclavVojáček; v Praze 1877).Hlava X. 1.. r49.
5) Greppo, Trois mémoires lelatil'ssa1.l'histoire ecclésiastique

des prémiers siécles. Lyon; str. 236.



Nebude-li nikdo křesťanů k soudu poháněti, ——
psal Trajan Pliniovi — nechej jich na pokoji. — Avšak
žalobců se nenedostávalo. Kdykoliv hlad nebo mor říši
navštívily, když řeky se rozvodnily, orlové římští byli
přemožení, nebo nějaké jiné veřejné neštěstí kraj stihlo,
zjevil se vždy před soudem žalobce v osobě lidu, vo
laje: Tolle atheos! Tolle christianos! Chri
stiani ad leones, christiani adignem! ——Pryč
s křesťany! Do arény a na hranici s nimi, neboť oni
přivodili na nás hněv bohův!

Casto pak ke zločinu svatokrádeže a velezrady
připojována i žaloba, že zabývají se magií. Soudilo
se totiž, že křesťané pomocí čarovných nápojův a za—
klínání činili se necitelnými ku všeliky'm mukám. Také
instituci exorcismu a zázračná uzdravení, jež na pří
mluvu věřících se stala, přičítali pohané jenom kou—
zlům, a proto žádali pro křesťany trest stanovený na
magy (magi, malefici), t. j. upálení na hranici spolu
s jejich kouzelnými knihami.

Kromě toho hodil se na křesťany ještě starý pa
ragraf zákona XII desk, zakazující cizí náboženství a
kult senátem nepotvrzený.

A ze všech těchto důvodů byl křesťan pokládán
za nepřítele vlasti a celého pokolení lidského — ho sti s
publicus, humani generis inimicus.

Poukazujíce na uvedené tu paragrafy ') (crimen
laesae majestatis, sacrilegium, magia, nova
et malefica sup erstitio) jakožtona právnídůvody
pronásledování křesťanů za Trajana a jeho nástupců,
nechceme nijak tvrditi, že soudy užívaly všech zá
roveň proti křesťanům v každém jednotlivém processe;
v praxi dostačil zajisté jediný z nich, aby na obžalo

') Viz: Le Blant, Sur les bases juridiques des ponisuites
dirigées contre los martyrs. Rozprava otištěna v »Comptes rendus
de ] Acad. des Inscriptions: Nouvelle série, sv. II. Paris 1866,
str. 358—373. Srv. též článek Góiresův v Krausově »Real
Encyklop'ádie der christlichen Alterthůmerc, jakož i Krausův
spis: Roma Sotterranea, str. 47. n. Slavný piávník římský [ lpi
anus sebral první kolem r. 233 v jeden traktát všechny proti
křesťanům vydané zákony. Zbytky traktátu toho zachovaly se
v Justinianovych Pandektách.
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vaného vynesen byl ortel smrti. Podotýkáme jen, že
kruté zákony ty trvaly bez přestání ve století druhém
i třetím přes to, že křesťané upřímně a vroucně za
císaře a vládu světskou se modlili, ') a ač každy kře
sťan mohl dáti nepřátelům svým odpověď podobnou
té, jakou ve Fabiole dává hrdina křesťanský Šebestián
císaři Maximianovi, když tento vyčítal mu nevděk &
zradu: »Poslyš mne, Maximiane, — praví — snad na
posledy. Pravil jsem ti, že jsem křesťanem, a právě
ve vyznání mém máš nejlepši záruku své bezpečnosti.“ —
»Jak to, nevděčníku ?e — zvolal Maximian. — »Tak jest,
nejjasnější pane! Chceš-li míti při sobě stráž složenou
z lidí, kteří posledni krůpěj krve rádi za tebe vycedi,
jdi do vězení a propusť křesťany, přikuté řetězy k po
dlahám a stěnám děr těch, pošli k soudům & rozkaž,
aby sňati byli se skřipcův a železných roštů zpola
mrtví vyznavači, pošli rozkaz do amfitheatrův, aby vy
rváni byli ze spárů tygřích na půl rozsápaní křesťané,
dovol jim, aby k tobě přišli, dej jim zbraň do ruky a
postav je kolem sebe: toto znetvořené, zohyzděné
vojsko bude ti sloužiti věrněji a upřímněji a s větší
odevzdaností, nežli všechny dácké a pannonské legie!
Polovinu krve jsi jim vzal, a oni by druhou polovici
ochotně za tebe prolili.<<

Byli sice vládcové, kteří poznavše blíže povahu
křesťanství, nepožadovali od jeho vyznavačů této daně
krve; ale obecenstvo plálo proti ním v periodě té ne—
ustále pomstou nenasytnou. Značnou část úsměšků,
jimiž křesťany stíhalo, zachovaly nám Spisy Minucia
Felixe, Tertullianovy, Origenovy &Eusebiovy, a archaeo
logie podává nám dnes k historii dob těch nově
a onepochybné důkazy, jež pocházejí z ruky proná
sledovatelů samých. Uvedeme zde jenom svědectví

') Viz I. list Klementův ku Korintským: »Tu, Domine, dedisti
(principibus et praefectis nostris in terra) potestatem regni per
magnificam et inenarrabilem virtutem tuam, ut cognoscentes
glo iam et honorem, quem tu iis tribuisti, nos subiiciamus ipsis,
voluntati tuae non adversantes; quibus da, Domine, sanitatem,
pacem, concordiam,1irmita.tem,ut imperium, quod tu iis dedisti,
sine offendiculo administrent atd.“ Edit. Funk, p. 139.141.
Srv. Tertull. Apologet.30, 31, 39; Constit. Apost. ll. 57.
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jedno; dostačíť úplně, aby si každý mohl učiniti úsudek
o poměru tehdejšího obecenstva ku křesťanům. Jest to
výkres, nožem nebo nějakým jjným ostrým nástrojem
na zdi provedený a r. 1856 vRímé P. Garruccim T. J.
objevený ') na stěně staré budovy u jihovýchodního
svahu návrší palatínského (viz obr. ly.). Představuje
lidskou postavu s oslí hlavou, oblečenu v krátkou tu
niku či tak zvané fas ciae crurales (spodky), při
pevněnu na kříži podoby. písmene T. Ruce má podél
příčního břevna rozpjaty, nohy stojí vedle sebe na
podnoží (suppedaneum). Po pravici ukřižovaného
stojí člověk v podobném obleku a posílá mu rukou
políbení. Kdo to jest a co políbení to znamená, vy—
světluje nám následující nápis mezi osobami těmi &
pod křížem umístěný:

AAE
SAMENOC
CEBETE
GEON

T, j,; »Misšdpavc; sága-.s9) 055W— Alexamenos klaní
se Bohu (svému)<<. Významu slova cšBsp.7.todpovídá
úplně pohyb ruky Alexamenovy; vímeť zajisté ze spisův
autorů pohanských 3) i křesťanských,4) že při adoraci
božstva přiložíla se obyčejně levá ruka ke rtům apo
líbila se, zatím co pravá dotýkala se sochy nebo
oltáře.

V jaké souvislosti nalézá se pomník tento s hi
storií pronásledování? P. Garrucci pokládá jej za kari

') P. Garrucci uveřejnil výkres ten poprvé r. 1857 vměsíč
níku Civiltá Cattollica pod názvem: Il crocifis so graf
fito in casa dei Cesari. Viztéžjeho: Storia della Arte.
Cristiana nei primi otto secoli della Chiesa. Prato
1881, T. VI., str. 135—140.

1) 553578 místo GŠBSTM,od Sšcopa'.: někomu úctu božskou
vzdávati.

3) Plin. H. N. XVIII. 2.: »in adorando dexteram ad 05—
culum referimus<<.

') Mínuc. Fel. Octavius, 3.: »Caecilius, simulacro Se
rapidis denotato,... manum ori admovens, osculum labiis im—
pressitc.
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katuru Kristovu, jelikož nikdo mimo křesťany nectil
Boha ukřižovaného, a spatřuje v něm zároveň illu
straci ke slovům Tertullianovým: »Než nové již před
stavování Boha našeho v této obci nedávno uveřejněno
jest, když jakýsi zlosyn, jenž se byl ze mzdy pronajal
k bojování se šelmami, malbu vystavil s takovýmto
nápisem: Bůh křesťanů s oslí hlavou. Ten byl uší
oslích, na jedné noze maje kopyto, knihu drže atogou
oděn. Smáli jsme se ijménu i způsobu.< ') S míněním

Obr. 4. — Potupný obraz Kristův.

P. Garrucciho shodlise nejznamenitější současní archaeo
logové. Brzy po té, totiž r. 1870, našel pak náhled
ten nového potvrzení v novém nápise, jenž byl na

') Tertull. Apologet. XVI. (překl. Vojáčkova str. 65.).
»Nova iam Dei nostri in ista proxime civitate editio publicata
est, ex quo quidam frustrandis bestiis mercenarius no.\ius pic
turam proposuit cum eiusmodi inscriptione: Deus Christia
no rum ONOKOITHE Is erat auribus asiniis, altero pede
ungulatus, librem gestans et togatus. Risimus et nomen et formama
Srv. též Tertull. I. Ad nation e s. XIV., kde zváni jsou křesťané:
Asinarii, Asinicolae, a Minuc. Fel. Octavia, IX. a XXVIII.
Posměch ctitelů osla zdědili křesťané po židech. Již Josef Flavius
proti němu se ohrazoval (Contra Apionem, lib. II. c. 8.).



lezen poblíž blasfémního obrazu onoho znamenitým
znatelem starožitností klassických & křesťanských,
Karlem Ludvíkem Viscontim. ') Nápis ten zní:

ALEXAMENOS FIDELIS

T. j.: »Alexamenos věřící.“ Jest to výmluvný kom
mentář k nápisu prvnímu, neboťnázev Fidelis ozna
čoval téměř výlučně jen křesťany. 2)

Kdo jest autorem paškvilu tohoto, namířeného
proti Kristu a jeho sluze Alexamenovi? Odpověď na
otázku tu podává nám místo jeho nalezení. Jest to
paedagogium čili škola. pro hochy, vychovávané
v paláci císařském na pážata.3) Tito byli zřejmě z ve
liké části pohany; ale bylo tam i páže Alexamenos,
křesťan, a jeho víře posmívá se kollega pohan, kresle
pro zábavu na stěně blasfémní podobu Boha jeho.4)

Pomník tento pochází, jak jest pravděpodobno,
z oné doby, kdy potupa, že křesťané klánějí se oslu,
rozšířena byla mezi pohany v Africe a v Italii, a kdy
potirali ji křesťanští apologeté Tertullian a Minucius
Felix. Všichni znatelé starožitností shodují se v tom
že nikterak nepochází z doby pozdější nad první po
lovici třetího století, ve kterémžto čase volal Tertullian
vítězně:imp'levimus palatium — plno nás
již v paláci císařském.

Tu však již naskýtá se vážná otázka, jak mohla
církev, formálně tolika paragrafy trestního zákonníka
proskribovaná a nenávistí lidu stále ohrožená, nejen
trvati, nýbrž stále ještě více se šiřiti jak mezi nižšími
vrstvami společnosti, tak mezi aristokracií?

V prvním století zaslonila ji, jak jsme viděli, Pro
zřetelnost výsadami, jež zákonodárství římské přidělilo

') VizuKrause:»DasSpottcrucífix vomPalatin,
str. 12; 13. a v Real-Encycl. článekSpottcrucifix.

") Ještě jiný zajímavý nápis je tu. Pode jménem Libanus
čteme slovo episcopus. Zřejmo, že kollegové zvali žertem křesťana
Libana biskupem. Cfr. Rossi, Bullett. 1863, p. 72.

3) V i sco n ti myslí, že sál ten byl obydlím osobní stráže
císařské. V tom případě byly by nápisy ty žerty žoldnéřskými.

' Srv. výše na str. 11. uvedený nápis pompejský, kde
pohan zove křesťanského učitele mozkem.
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synagoze; ve druhém a třetím věku vynalezla pak pro
ni jiny titul a jinou formu existenční.

Suetonius vypráví o C_aesarovi, že císař ten roz
pustil všechna sdružení v Rímé kromě synagog a kol
legií, jež ode dávna legálně existovala: »Cunctacollegia, praeter antiquitus constituta,
dis t r a xit.<<1) Jeho nastupcové August 2) a Trajan 3)
zaujali ke sdružením totéž nepříznivé stanovisko. Aby
tedy nevydaly se v šanc pronásledování, zmiňují se
inskripce korporací z oněch dob výslovně o dovolení
císařském nebo senatu, jehož mocí existují.

»Collegia tria, quibus ex senatus
consulto coire permissum est,4) t. j. tři
kollegia, jimž z rozhodnutí senatu dovoleno jest se
shromažďovati.<<

»Collegium fabrum lignariorum, qui
bus ex S. C. permissum est,—")“„tj. kollegium
tesařů, jimž dovoleno atd.<<

Jenomcollegía antiqua et legitima ne
potřebovala se vždy ve svých nápisech odvolávati na
schválení vládní; ta existovala v úplném klidu, jsouce
zabezpečena edikty Caesarovými, Augustovymi, Traja
novymi, Septimia Severa a jiných císařův. Jaká. jsou
však to kollegia, a jaká jest jejich povaha a organi
sace?

Marcian, uváděje v Pandektách zákony proti hetae
riím, dodává, že nepříznivé edikty ty nety'kají se ani
v nejmenším kollegií, jež chudými jsou vytvořena (co 1
1eg i a t e n u i o r 11m): »Chudym se dovoluje, aby se
ve spolky sestupovati & do společné kasy měsíční
příspěvek odváděti mohli, jen když neshromažďují se
častěji než jednou za měsíc, aby se snad pode jménem
korporací chudých nescházelo kollegium nedovolené.

') Sueton. Caes.42.
2) »Collegia praeter antiqua et legitima dissolvit.< Octav. 32.
3) Plin. Epist. X. 43.
') Corpus Inscriptionum Latinarum; Berolini

1872 sqq. T. V. n. 7781. '
5) C. 1. L., T. IX. n. 2213.
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Nařízení to týká se dle ediktu císaře Severa nejen
Ríma, nýbrž i Italie a provincií.<<')

Tento nejasný a povšechný p ass u s našel obja
snění v napise, r. 1816 v Lanuviu odkrytém az r. 133
po Kr. pocházejícím. Mramorová deska má 090 m
výše a 1 m 65 cm šíře. První publikoval ji Mikuláš
Ratti (v Aktech Pontif. Archaeol., vol. II., 1825, str. 462).
Dobrým kommentářem opatřilvšak jiteprveMommsen. 2)
Nejdůležitější místa její jsou dle Corpus Inscr. Lat.
tato:

Lex collegii salutaris cultorum Dianae et Antinoi.
M. Antonio Hibero P. Mummio Sisenna cos. K. Jan.

Collegium salutare Dianae et Antinoi constítutum, L.
Caesennio L. F. Quir. Rufo Dict(atore) III. idemque
Patr(ono).

Kaput ex s. o. P(opuli) R(omani).
Quibus coire convenire collegiumq.

habere liceat. Qui stipem menstruam
conferre volent in funera,ii in collegium
coěant neq(ue) sub Specie eius collegiinisi semel in mense coěant conferendi
causa, unde defunctí sepeliantur.

Tu qui novus in hoc collegio intrare voles, prius
legem perlege et sic intra, ne postmodum queraris aut
heredi tuo controversiam relínquas.

Lexs collegi.
Placuit universis, ut quisquis in hoc collegium

íntrare voluerit, dabit kapitulari nomine HS C. N. Et
vini boni amphoram; item in menses sing. A. V. Item
placuit, ut quisquis mensib. continenter n(on) pariaverit
et ei humanitus acciderit, eius ratio funeris non habe
bitur, etiam si testamentum factum habuerit. Item
placuit, ut quisquis ex hoc corpore n(on) pariatus de

.) »Mandatis Principalibus praecipitur Praesidibus Provinci
arum, ne patiantur esse (collegia) sodalitia, neve milites collegia
in castris habeant; sed permittítur tenuioribus stipem menstruam
conferre: dum tamen semel in mense coěant, ne sub praetextu
huiusmodi illicitum collegium coěat; quod non tantum in Urbe,
sed et in Italia et in provinciis locum habere, divus quoque
Severus rescripsitm L. 1. D. de colleg. et corpor. XLVII. 22.

2) De collegiis et sodalitatibus; Kiliae 1843. str. 87. n.



cesserit, cum HS. CCC. N., ex qua summa decedent
exequiarum nomine HS. L. N., qui ad rogus dividentur.

Item placuit, quisquis & municipio ultra milliar.
XX. decesserit et nuntiatum fuerit, eo exire debebunt
electi ex corpore n. homines tres, qui funeris eius
curam agant....

Item placuit, quisquis ex hoc collegio servus de—
functus fuerit et corpus eius & domino dominave ini
quitate sepulturae datum n(on) fuerit neque tabellas
fecerit, ei funus imaginarium fiet. Item placuit, quisquis
ex quacumque causa mortem sibi adsciverit eius
ratio funeris non habebitur.

Ordo cenarum VIII. Id. Mart. Natali Caesenni...
Patris V. K. Dec. Nat. Antinoi. Idib. Aug. Natali Dianae
et collegi. XIII. K. Sept. Natali Caesenni Silvani Fra
tris Pr. n. Natali Corneliae Proculae Matris.XIX.
K. Jan. Natali L. Caesenni Ruti Patr. Munic.

V čele nápisu stojí tedy officielní titul bratrstva:
»Collegium salutare cultorum Dianae et
Antinoi.: Pak následují jména čestných členův a
protektorů bratrstva. Po té jest uvedeno všeobecné
privilegium z úchvaly senatu (kaput ex senatus
consulto populi romani), dovolujícívšemchudým,
aby se mohli spojovati v bratrstva pohřební:

»Komu jest dovoleno se scházeti a ve
spolky se sdružovati? Těm, kdož chtějí od
váděti měsíční poplatek na účely pohřební,
jest dovoleno spojovati se vbratrstvo,jenom
když se pod titulem příslušnosti ku bratr
stvu tomu nescházejí častěji, než jednou za
m ě S Í c.<<

Pak následují pravidla bratrstva.
Odkud však brány byly příspěvky na pohřeb?

Nejprve skládal každy'rčlen jako zápisnéíOO sestercí
(asi 10 zl.) a láhev dobrého vína. Mimo to bylo mu,
pokud byl členem bratrstva, platiti ještě měsíčně
5 assův (asi 10 kr.). Platil-li své příspěvky řádně„ ob
držel jeho dědic na pohřeb sodálův 300 sestercí (asi
30 zl.), z nichž 50 sestercí rozdělilo se mezi ty, kdož
byli přítomni spálení mrtvoly na hranici. Nezanechal-li
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nebožtík dědice, pochovalo ho kollegium samo. Ze—
mřel-li na místě od Lanuvia více než 20 mil (řím
ských) vzdáleném, vyslalo bratrstvo tři lidi, by se 0 po—
hřeb jeho postarali.

Dále se dovídáme, že sodálové' konali v určité
doby svá shromážděni. Jak často se to dálo? Jenom
jednou, za účelem zapravení měsíčního příspěvku
(stipes menstrua). Ale to jim nepostačovalo. Hle—
dali tedy příležitosti jiné, a zákon zase jim přál. »Není
zakázáno, praví Marcian, shromažďovati se z důvodů
náboženských, s podmínkou, že bude dbáno rozhodnutí
senatu, zakazujícího schůze nedovolené.c') Bylo jim
tedy dovoleno, aby se směli shromažďovati jednou za

, příčinou odvádění příspěvku a častěji pod záštitou ná
boženství. A příležitostí takových nebyl nedostatek.
Bylať tu výročnice založení bratrstva jakož i slavnost
ku poctě protektora a dobrodinců bratrstva.

O všech těchto slavnostech dávána byla společná
hostina, jež v náboženstvích abratrstvech pohanských
pokládána byla za výkon náboženský. Naše bratrstvo
Lanuvijské skládalo se z propuštěnců, z otrokův a vše
likého druhu ubožákův, a proto scházelo se jenom
šestkráte ke skrovné hostině, jako na př. v natales
Diany a Antinoa čili v anniversariu dne, kdy v ko
stele svého “bratrstva uložili obraz těchto božstev, dále
o narozeninách svých protektorův a patronky (matris)
bratrstva. O hostinu pečovalmagister coenarum,
jehož úřad bylo zastávati pořadem každému ze sodálův.
Porušení klidu a pořádku při hostině trestáno bylo
hřivnou.

Protože by však pokladna na krytí nákladu s ho
stinami spojeného nebyla vystačila, pomýšlelo se i na
jiné prameny d.,ůchodu t. j. za protektory (patroni,
pater, mater collegii) volenibyli státní úředníci,
bohatí kupci, ba i majetní propuštěnci, jimž o volbě
té podávána zpráva slavnostním dekretem a oni žá

') L. 1. 51. D. de colleg. et corporib. XLVII. 22. :»Sed religionis
causa co'íre non prohibentur (t. j. častěji než jednou za měsíc):
dum tamen per hoc non fiat contra Scnalusconsultum, quo illicita
collegia arcentur. <
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dáni za přijetí hodnosti té. Protektoři tito projevovali
pak svoji náklonnost k bratrstvu rozmanitým způ
sobem. Obyčejně dávali jistou summu peněz na ho
stiny, jež v určitém čase pořádati se měly. Časem
věnovali pro hřbitov bratrstva kus země, zbudovali
tam sál pro hostinyr a obětní oltář, při čemž založili
ještě nadaci na vydržování hřbitovních budov. Někdy
též ustanovili bratrstvo za svého dědice.

Druhým důležitým dokumentem, který římské po
hřební obyčeje objasňuje, jest pohanský testament, jenž
byl vyryt na římském hrobě v Langres. V VIII. nebo
IX. století okopíroval jej na pergamén jakýsi žák
Alkuinův. Dvě strany kopie té nalezeny byly nedávno
v knihovně Basilejské; nejprve publikoval ji professor
Kiessling a po něm Rossi. ') Zde stanoví testator, aby
mausoleum postaveno bylo věrně dle zůstaveného plánu.
V sále mají býti zhotovena mramorová lůžka a lávky.
Ve dny, kdy monument (cella) bude otevřen,má tam
býti pro hosty s dostatek divanů, podušek & oděvův.
Jakožto dotace na vydržování monumentu označeny
jsou ovocné zahrady a jiný majetek, jenž tvoří bonum
inalienabile a kdež není dovoleno pochovati ně
koho cizího. Péče o hrobku svěřena dvěma propuštěn
cům, Fidalfovi a Verovi. Kdyby dědicové neplnili vůle
testatorovy, mají zaplatiti do pokladny města Langres
pokutu. Konečně ustanoveno, aby všichni propu—
štěnci & dědicové nebožtíkovi platili jistou summu na
krytí výloh s hostinami spojených, jež každého roku
měly se pořádatí ve výroční den jeho smrti. Příspěvky
ty mají sbírati kurátoři, jimž přísluší též pořádání ho
stiny a konání obětí na hrobě nebožtíkově vždy prv
ního dne každého měsíce od dubna do října.

Z těchto dokumentů *) poznali jsme tedy, že col
legía antiqua et legitima čili bratrstva chudých
(ten uio rum) a bratrstva pohřebníjsou touž institucí.
Vyšším třídám dávali císař & senát jen s největší po

25') Bullettino di archeologia cristiana 1863, str. M.; 1864:str.

. “) Více dokumentů těch viz ve spise Schiessově: Die
rómischen Collegia funeraticia nach den lnschriften; Miinchen 1888.
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tíží dovolení, aby se mohly konstituovati ve spolky,
jelikož se báli spiknutí; chudí však mohli tak činiti
zcela volně, kdykoli chtěli, jenom když prohlásili, že
chtějí založiti bratrstvo pohřební. ')

Přehlédněme tedy ještě krátce nejdůležitější známky
těchto bratrstev.

Bratrstva ta zvala se collegía tenuiorum
proto, poněvadž členy jejich byli lidé chudí. Název
collegia funeraticia označuje pak hlavní jejich
účel. Vedle těchto názvů, plynoucích ze samé povahy
jejich, přidávají však si zcela volně ještě názvů
jiných, jako na př. ctitelů Jovišovych, Herkulovych,
Dianinych a Antinoovych, Apollinovy'ch atd. Jindy zase
zovou se dle místa, kde se sodálové scházeli, na př.
collegium sanctissimum, quod consistit in
praediis Larcii Macedonis, t. j. svaté kollegium,
jež má sídlo své na majetku Macedoňana Larcia; nebo:
collegium, quod est in domo Sergiae Pau
linae, t. j. kollegium, jež koná sezení svá v domě
Sergie Pauliny. Někdy konečně zovou se sodálové ctiteli
znamenitého dobrodince živého nebo mrtvého. Společné
vzdávání úcty nějakému božstvu bylo jenom dalším
účelem sdružení těch; proto mělo skorem každé bra
trstvo svoji kapli (tem plum) anebo aspoň oltář v domě
svych "schůzi. K podstatě jak řeckých sdružení (špamt)
tak římských kollegií patřilo dále skládání měsíčního
příspěvku do společné kasy. Členy mohly by'ti i ženy.
Vedení bratrstva svěřenobylo zvláštnímu výboru (o r (1o),
kněmužkroměprotektora (pater, mater collegii)
náleželi mimo jiné předseda (magister), pokladník
(quaestor), písař a kursor. Členové, kteří nezastá
vali v bratrstvu žádného úřadu, zváni byli populus
nebo plebs sodalitatis. Před státními úřadybra
trstvo repraesentoval a záležitosti jeho zastával syn

1) Tělesné pozůstatky otroků spalovány byly na hranicích
veřejných (ustrinae publicae), nebo byly házeny do Společ
ných jam (puticu li, fossae commu nes) spoluse zdechlinami
zvířecími a. se smetím. Jámy takové nalezeny byly na pahorku
aesquilinském a na jiných místech. Chtěl-li tedy otrok (misera
plebs, vilia mancipia) ujiti tak ohyzdnémupohřbu, stal se
členem bratrstva pohřebního.



_37_
dikus bratrstva. Ze společné kasy zakupován byl po
zemek (area), jehož jedna část určena byla pro mauso
leum (monumentum) ostatek pak věnován na vy
držování stráže. Na hřbitově vystavěna byla též bu
dova, určená pro schůze a společné hody (exedra,
schola, tricli ni um). Zvláštníkalendářpodávalpořad
obřadův a slavnosti, každoročně společně konaných.
Při pohřbu sodálově rozdával výbor bratrstva mezi
přítomné chudé po několika sestercích a někdy ještě
chléb a víno. Takovéto libace pořádaly pro účastníky
pohřbu ve svých soukromých mausoleích i jednotlivé
rodiny, a proto bývaly též hřbitovy každodenně pře
plněny hosty, kteří čekali na almužnu.

Nuž, a z těchto práv bratrstev pohřebních, jichž
vzrůst a rozšíření spadá hlavně do druhé polovice
století II. a do počátku věku III., kořistili i křesťané ')
a zorganisovali se na zevnějšek před státem jako
collegia funeraticia nejen v hlavním městě,
nýbrž i v provincii, zvláště od té doby, co Septimius
Severus r. 200 privilegia bratrstvům italským udělená

') Rossi, Bullett. di archaeol. crist. z r. 1864, str. 62.:
»Parmi evidente, che del privilegio dei collegii funeraticii usarono
i Cristiani, e che i principi verso loro benevoli, o almeno non
persecutori, si valsero di quel titolo per tollerare le adunanze
dei fedeli e lasciare a poco a poco costituirsi la. chiesa come
corpo morale nel seno dell' impero. Le leggí pero contro i pro
fessori del cristianesimo non erano abolite. Q 11e sta ě la c hiavo,
che spíega il fatto stranissimo, come pote essere tollerata e tal
volta anche protetta la chiesa; mentre i singoli Cristiani potevano
essere dannati alla morte. Questo nuovo stato della cristiana so
cieta fe', che le persecuzioni da'la meta del secolo IlI. fossero
diversissime da quelle delť eta precedente. Gli editti segnaita
mente di Valeriano e di Diocleziano ebbero sopra tutto in mira
di distrugge're la chiesa; la cui constituzioneera di
venuta in ogni parte palese e quasi legalmente constituitax
A v R. S., sv. 111.str. 511. píše: »ll diritto e l“ uso generalissimo
dei collegii funeraticii ci fa intendere, come i Cristiani, mentre
vigevano le leggi che la loro religione e la loro coitio religionis
causa dichiaravano illecite, ció nondimeno poterono, tollerantie
talvolta assenzienti e cooperanti gli Augusti, possedere cimiter
ed altri luoghi a nome comune del loro corpus, 05/0392;rappre—
sentato quanto al possesso dai -vescovi, quanto
all' amministrazione pecuniaria dai diacon i,
equivalenti ai quaestores collegii ed actores.c

Archaeologia křesfunská. &)
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rozšířil na celou říši. Veliký počet chudých, řeme
slníkův a otroků k církvi patřících platil u policej
ních úřadů za plebs sodalitatis; bohatší
zase pokládáni byli za dobrodince a podporující členy
bratrstva. V čele bratrstva římského stáli papežové,
zapsaní na městské praefektuře jako. jeho odpovědni
představení. Syndikem bratrstva &zástupcem papežovým
před úřady byl jeho arcijáhen.

Jakožto legální bratrstvo měli křesťanéza hradbami
města rozsáhlé společné hřbitovy, jež koncem století I.
a ve století II. byly hrobkami soukromými, ve století III.
však přešly v majetek církve. Nad hřbitovy těmi stavěli
téžbudovy,zvanémemoriae,cellae,basilicae,ec
clesiae, v nichž sloužena bývala v den pohřbu a ve
výroční den úmrtí nejsvětější oběť a konaly se pohřební
agapy. Své hody lásky konali křesťané v pokoji, neboť po
hané si jich ani blíže nevšímali, soudíce, že to nějaké
pohanské bratrstvo odbývá své spolkové slavnosti.

Pohanská bratrstva měla svůj kalendář (album,
f e riale), obsahujíci soupis každoročních svátkův a
hodů bratrstva; podobné feriale měly i obce kře
sťanské. Rozdíl celý záležel v tom, že pohané zapiso
vali do něho jména svých dobrodinců, jako na př.
v konstituci Lanuvijské: osmého dne před Idus břez
novými hostina, jakožto v den narozenin protektora
Caesennia atd., kdežto křesťané zapisovali tam místo
jmen pohanských jména svých mučeníkův, a tak úplně
hotov byl kalendář církevní, s nímž se jim nebylo ani
tajiti.')

Mohly pak obce a farnosti křesťanské organisace
bratrstev pohřebních “) na venek tím snáze následo
vati, že instituce ta víře nijak na odpor nebyla
a od věřících nežádala nic, než aby u praefekta při

') Rossi, R. S., I. str. 210.: »Io osservo che períino il
feri ale della chiesa, l' albo cioě delle feste de martiri poteva.
essere legalmente compilato, e nei lunghi intervalli di quiete im
punemente proposto.a

_ ") Tím nedotýkáme se ani v nejmenším otázky o vnitřní
hierarchické organisaci církve, neboť ta není v žádném spojení
s_vnější organisací bratrstev. Viz o tom více u Loeninga,

_D1eGemeindeverfassung des Urchristenthums; Halle 1888, str. 12. n.



hlásili se jako collegium funeraticium a udali rozměry
hřbitovův. Intervenci pohanských pontifiků vyhnuli se
tím,že jich nežádali za posvěcení svých hřbitovů, —
což, jak jsme již pravili, nebylo zákonem předepsáno
a ani všemi pohany zachováváno.

Tuto thesi o zorganisování se obci křesťanských
ve formě bratrstev pohřebních pronesl první de Rossi *)
a vyvodil ji z nápisů, topografie & budov starých cír
kevních hřbitovův.

Hlavní důvody jeho jsou tyto:
Nejprve jest faktum, že křesťanéjiž za doby Flaviů

měli hřbitovy s velikou pečlivostí upravené a s pře
pychem a zužitkovánim veškerých vymoženosti celého
současného umění architektonického, řezbářského, so
chařského a malířského-vypravené. Všechny nalézaly
se při hlavních cestách konsulárnich, jsouce k nim
obráceny spanilými facadami a branami, jež ozdobeny
byly freskami a štukatérskými pracemi, připomínají
cími výzdobu pompejskou nebo lázní Titových. Na po
čátku chránilo je právo majetku soukromého; ale
když ve II. a III. století počet křesťanů velice vzrostl,
když na hřbitovy ty přicházela denně kollegia fossorů
malířů, sochařů, pohřební průvody a zástupy věřících,
kteří se přicházeli pomodlit na hroby mučeníků nebo
mrtvých příbuzných, — když stavěla církev na hřbi
tovech těch pokojně své basiliky a shromažďovala tam
dítky své před očima pohanů, kteří po tisících cho
díce kolem metropolí těch nemohli nepozorovati tam
shromážděni křesťanských, — když, jak pravíme, církev
nejen neukrývala hřbitovů svých, nýbrž jakoby zúmyslně
pečovala o to, aby pohané o nich věděli: — jest to
zřejmým důkazem, že zákon s jedné strany neodpíral
hrobům křesťanským charakteru & výsady náboženské,
a s druhé strany že našli si věřící jakousi zákonitou
formu existence, čili že přijali organisaci bratrstev
pohřebních.

Roku 1865 odkryt byl po snesení pahorku prvotní
vchod do hypogea křesťanských Flaviův a do katakomby

.) Roma Sott., sv. 1., str. 102. n.
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sv. Domitilly při cestě Ardeatské v Rímě. Hrobka ote
vírala se branou o klassických formách, nad níž stkvěl
se v I. stoleti nápis: Sepulcrum Flaviorum. Po
obou stranách portiku nalézají se ještě ssutiny bu
dovy z II. nebo z počátku III. století. Levé křídlo chová
v sobě několik pokojiků, v nichž nalézá se zděná studna
a veliká nádržka na vodu s jiným menším bassinem.
Vedle studny viděti ještě zbytky schodů, jež vedly na
horu do obydlí hřbitovního strážce (custos monu—
me n ti). Pravé křídlojest prostranným sálem (sch ola,
triclinium) se sedadly vůkol, jenž sloužil ke spo
lečným schůzím a hodům bratrstva. ')

Také nad katakombou sv. Kallista při silnici Ap
piově jsou podnes zachovány zbytky dvou budov, zná
mých pode jménem basilik sv. Caecilie a sv. Sotery.
Jsou to taktéž zbytky kostelíků (scholae, basi
lic ae), zbudovaných ve III. století.

Také mimo Rím užívali věřící celkem svobodně
svých hřbitovův. V Neapoli na př. nalézá se rozsáhlá
katakomba sv. Januaria, založená ještě s přepychem
století I., hned vedle hrobů pohanských. 2) V Cyreně
pak leží veliký hřbitov křesťanský v pahorku, pře
plněném hroby nevěřících.

Důležitá jest také ta okolnost, že rozměry hřbi
tovů křesťanských nejednou co nejdůkladněji připomí
nají hřbitovy pohanské. Tak na př. area Lucinina
čili nejstarší část katakomby sv. Kallista má podobné
jako hrobky Sci pionů, Caecilie Metelly a jiných zname—
nitých osob, při silnici Appiově pochovaných, v čele
100 římských stop a 230 v hloubi (in agro).

Kromě hřbitovů podzemních odkryl de Rossi v Římě
ještě veřejné hřbitovy křesťanské,položené pod širým
nebem (sub dio), které, podobně jako ty první, sáhaji
do II. a III. století. Existováni podobných hřbitovů
v Africe za- vlády Septima Severa potvrzuje Tertullian,
hovoře o hřbitovech společných, kollegiálnich čili cír

') Viz: de Rossi, Bullett. di archeol. crist. z r. 1865, str.
24., 33., 89. n.

“) Viz: Schultze Victor, Die Katakombenvon San
Gennaro dei Poveri in Neapel. Jena 1877.
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-kevních(areae sepulturarum nostrarum) jako
o instituci všem v Karthagině známé.

Nuž, na jakém právním základě měli tyto veřejné
hřbitovy? Jako křesťané neměli práva vlastnického;
i mohli je tedy míti pouze z titulu bratrstva pohřeb
ního. A že tomu opravdu tak bylo, dokazuje jiné místo
slavného toho apologety, kde právě popisuje organisaci kře
sťanské obce. »Předsedajíť (ve schůzích našich) — píše ——
starší, za nejhodnější uznaní, cti té nedošedše úplatkem,
nýbrž svědectvím, neboť není žádná věc Boží prodajná.
Také, jsou—lispolečné peníze pokladniční (etiamsi quod
arcae genus est), nikoli neshromažďují se z pocty
peněžité složené jako zákupem za náboženství (t. j. my
neprodáváme náboženství za peníze). Mírno u al
mužnu jedenkaždý dne v měsíci urče
ného, anebo kdy chce i jestliže jen chce ijestliže
jen může, přikládá; neboť nikdo nucen nebývá, ale
dobrovolně snáší. To jsou jako zástavy'lásky zbožné.
Neb odtud nikoli peníze na hody ani na pitky ani bez
děkyna chlamtárny(nec ingratiis voratrinis)
vydávají se, nýbrž na výživu a pohřeb nuzných a na
pacholata i děvčata chudá i osiřelá, i na domácí starce,
též na ty, kteří rozbitím lodí zchudli, aneb stanou—li
se někteří v dolech neb někteří na ostrovech neb v ža—
lářích, avšak jen v příčině Boha svého, odsouzenci vy
znání svého... Ale i bratry se jmenujemea ') Tertul
lian chce zřejmě zařaditi obce křesťanské mezi col
legia funeraticia a tak je obhájiti jako
collegia licita. Důležitojest též, že se u něho
setkáváme s terminologií bratrstev pohanských.

Že věřící znali pohanská bratrstva pohřební, do
svědčuje též 68. list sv. Cypriana, kde kárá některé
křesťany, kteří své mrtvé pochovali in collegio,
t. j. na hřbitově pohanském.

Aby pak žádné nebylo pochybnosti o církevní
organisaci bratrstvové ve II. a III. století, uvádíme na
dotvrzení these naší několik monumentových svědectví
z oněch dob. Počínáme překrásným nápisem, nalezeným

l) Apologet. C. 39. (překladuVojáčko va str. 99. n.



nedávno ve staré maurské Caesarei, nedaleko ny'nějšího
Cherchelu v Africe:

AREAM AT SEPVLCRA CVLTOR VERBI CONTVLIT

ET CELLAM STRVXIT SVIS SVMPTIBVS
ECLESIAE SANCTAE HANC RELIQVIT MEMORIAM
SALVETE FRATRES PVRO CORDE ET SIMPLICI
EVELPIVS VOS SATOS SANCTO SPIRITV

ECLESIA FRATRUM HVNC RESTITVIT TITVLUM' M' A'

[I. SEVERIANI C' V'

EX ING * ASTERI ')

T. j.: »Euelpius, ctitel Slova, věnoval areu na
hřbitov a vystavěl svym nákladem kapli (nad zemí),
kterou zůstavil církvi svaté. Buďte pozdraveni, bratři!
Čistym a pokornym srdcem pozdrav posílá vám Euel—
pius, vám zrozeny'm z Ducha Svatého.

Sbor bratří obnovil tento nápis.
Práce Asterova.<<

Předposlední verš dokazuje, že nemáme před sebou
nápisu původního, nýbrž jenom pozdější jeho kopii.
Kdy tato učiněna byla, dá se těžko zcela přesně sta—
noviti; nenít možno rozluštiti značky připojené k verši
šestému, v nichž právě tají se potřebné nám datum.
Zdá se však, že se to stalo v době, kdy za Konstan
tina Vel. nastal pokoj. Originál pochází ještě z první
polovice III. století, a byl rozbit rozvášněnymi zástupy
v čas konfiskování hřbitovů r. 257 nebo nejpozději r. 304
za Diokletiana.

Porovnejme nyní nápis ten s nápisy bratrstev po—
hanskych. V těchto posledních zove se sodál pohansky':
cultor Jovis, Apollinis; náš Euelpiusmátéž
název ctitele, ale božstvem jeho jest Slovo ——
V e r b u m. Dále setkáváme se v napise Caesarejském
s názvy:area, cella, memoria, přejatymize
slovníka bratrstev pohřebních. Euelpius končí nápis

1)Viz: Reníer, Inscriptions d' Algérie, nr. 4025.



svůj vroucím pozdravem na spoluvyznavače, jimž dává
krásné jméno bratří. Shromážděním bratří zovou
se také ti, kteří obnovili pomník rukou nepřátelskou
zničený.

Jiný pomník, na témž místě jako onen první na
lezený, hlásá:

IN MEMORIA' EORVM

QVORVM CORPORA IN AC
CVBITORIO HOC SEPVLTA ,

SVNT ALCINI CARITATIS JVLIANAE
ET ROGATAE MATRI VICTORIS PRESBYTE

RI QVI HVNC LOCVM CVNCTIS FRATRIBVS ltECI.
Kněz Viktor, syn Rogatin, jenž zbudoval hřbitov

pro celouobec(cunctis fratribus), je snadsa
motným Euelpiem, který zval se pak v případě tom
Euelpius Viktor. I tento nápis, zdá se, byl dán na místo
zničeného originálu. ')

Kromě těchto kamenův afrických máme náhrobek
z Frygie, jejž postavil jakýsi Aurelius Alexander, syn
Markův, pěti synům, kteří pospolu zemřeli. Na jedné
straně kamene toho čteme:

EIC THNAE
TO HQO
N KOINO
N TQN A
AEAQQ
N

T. j.: »Tak daleko sáhá východní a bratřím
společná část arey.a=) I je tedy i zde řeč o hřbitoVě
kollegiálním a bratrstvu patřícím.

Dále nalezl Cyriak z Ankony následující nápisv Heraklei v Pontě:

') Viz: Rossi, R. S., 1. 106.
*) Cfr.: C. I. Gr., IV. 9266. Nalezen: »Sandukli Phrygiaea.
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AYP' (DlAll'IIIIANOE ,? EUOIHEA EMAT
TQ KAl TH I'YNAIKI MOY AYP AEKNIANH

% KA! TQ. HATRI M01" AYP' NEOQYTQ
% El AE TIE TOAMHEE ETEPON BAAEIN

AQEEI TOIE AAENDOIE * (l)“

Jest tu tedý zmínka o bratřích (dB-sací)a jejich
kase, do níž musil zaplatiti 500 denárů trestu, kdo
by porušil pokoj zemřelého Aurelia Filippiana, Aurelie
Deknianý a Aurelia Neofýta. ')

Z nápisů těchto zvěděli jsme též, jaký byl offi
cielní název, jehož křesťané užívali v době, kdý se
zorganisovali a přihlásili u správců provincie nebo
11městských praefektů jako bratrstvo pohřební. Dle mí
nění Rossiho nazvalise prostě »bratřímia— fratres —
áčzlýcí. 2) Možno je však též, že věřící městských far

') Viz: Rossi,R. S. 1.107.
2) »I cristiani fondando cimiteri communi a nome del loro.

corpo, assumerano la denominazione di frr-tres senz' altro aggiunto
Fratelli essi erano neila fede e nella caritá; di questo nome si
gloriano, perché loro pioprio; non avendo giammai i pagani im
maginato una siffatta iratellanza. ( Nalézáme ovšem několikráte

'název ten v kollegiích pohanských, avšak jeho význam a pramen
jest tam různý. Bratřími zovou se na př. členové sdružení
f ratrum Arvalium proto, poněvadžzakladatelibratrstva
toho bylo prý 12 synů Akký Laurencie. Viz Rossi, R. S.,
T. I. str. 107. Ve svazku ]Il. píše pak na str. 512. a 513.: »II
vocabolo antonomastico f ratres fu proprio del sodaliziocristiano.
A questa sentenza non fanno eccezione Ie epigrafi, nelle quali
i colieghi od i commilitoni mutuamente si appellano fratres;
appellazione non propria ed antonomastica di quei corpi e soda
lizi, ma 3 titolo di civile officiositá tra le persone pari
usitatissima. Il Willmanns (Exempla inscriptionum latinarum,
n. 57) ad una epigrafe votiva pagana dedicala da un paterdeorum omnium cum fratribus et sororibus an
nota: pater, frater, sorores ad cultum Mithrae pertinent. Ed in
fatti in un“ altra iscrizione dedicaia al dio Arimanio (persiano)
da un cotal Libella leo (leo qui signiíica uno dei gradi dei
misteri mitriaci) sono ricordalii 1"r atres. Severamente in questi
esempi fratres sorores sono appellativi dei cultori di Mitra.
io vedrei in essi una novella prova dell imitazione del linguaggiu
cristiano negli ultimi secoli del paganesimo affetata dai sacerdoti
e dagli iniZiati di quel culto; uno dei quali disse: ipse (Mithra)
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dalisinázev:Collegium fratrum, quod con
sistit in praediis v. gr. Lucinae neboin
d o m 0 L u cin a e, t. j. bratrstvo, jež má shroma
ždiště na statku nebo v domě na př. Lucinině. Bra
třimi byli věrou i láskou. Názvem tim, jakožto výlučně
jim příslušícim, honosili se z toho důvodu, že opodob
ném bratrství pohanům nikdy ani se nezdálo. »Tak
bratry zoveme se my, kterýžto název vy nám závidíte,
——volá Minucius Felix k ctitelům bohů starých —-jakožto
dítky jednoho Otce nebeského, jakožto vyznavači téže
víry a spoludědicové téže naděje.“ ')

Tvrzení toto dokazuje Rossi ještě několika jinými
nápisy africkými, asijskými a římskými, v nichž stále
opětuje se titul fratres. Tak prosí též na kameni
v museu Kircherově jakýsi sluha císařův (A u gu
s t o r 11m s er v u 5), aby kolemjdoucí bratří nerušili
hrobu syna jeho Marka:
PETO A BOBIS FRATRES BONI PER VNVM DEVM NE
QVIS' VII' TITELO MOLE(stet) POS ' MOR(tem meam).

K uvedeným již nápisům připojujeme konečně
pěkný náhrobek nějaké Agapy, nalezený v katakombě
sv. Priscilly a pocházející snad ještě ze století II.:
EVCHARIS' EST MATER ' PIVS' ET PATER EST (mi)
VOS PRECOR O FRATRES' ORARE.HVC' QVANDO'

[VENI(tis)
ET PRECIBVS' TOTIS' PATREM' NATVMQVE'

[ROGATIS
SIT“ VESTRAE' MENTIS' AGAPES' CARAE' ME

[MINISSE
VT DEVS' OMNIPOTENS' AGAPEN ' IN SAECVLA

' [SERVET.
Nezdržíme se tuto déle u vzácného náhrobku

tohoto, neboť budeme o něm hovořiti jinde (viz níže

christi anu s est. Le allegati iscrizioni sono del secolo terzo
volgente al quarto, o del quarto.c

') »Sic nos, quod invidetis fratres vocamus, ut unius Dei
parentis homines, ut consortes íidei, ut spei cohaeredes.c M. Mi
n ucii Felicis >Octavius<.
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knihy II. dílIV., %2.); poznamenáváme jenom, že zemřelá
Agape obrací se v něm s prosbou o modlitbu za pokoj
duše své k celé církvi, jíž dává pěkné jméno »bratřía. ')

Mohli bychom již přestati na svědectvích posud
uvedených; než není záhodno, abychom mlčením po
minuli několik historických údajů, jež s naší otázkou
co nejúžeji souvisejí.

Za panování Alexandra Severa (223—235) vysta
věli si totiž křesťané v Rímě kostel na místě za Ti
berem. Tamější krčmáři vystoupili však s nároky na
místo ono. Záležitost ta dostala se před forum samého
císaře, který zavrhlanároky krčmářů, dodávaje, že bude
lépe, aby tam místo krčmy stála svatyně, v níž Bůh
bude velcben. »Zdá se mi, -— praví Rossi, — že Alex
ander Severus, svoluje k projednání této sporné záleži
tosti mezi krčmáři a křesťany, jako kdyby jedni i druzí
existovali na témž zákonitém základě jako korporace,
a rozsuzuje ji ve prospěch těchto posledních, musil
buď již dříve nebo v témž aktě uznati legální existenci
shromáždění věřících.<<A poněkud dále projevuje učený
archaeolog ještě blíže myšlenky své takto: »Bratrstva
podpůrná a pohřebníbyla zástěrou a firmou (colore),
pod níž křesťané již před Alexandrem v mnohých mě
stech měli své hřbitovy; ale za vlády císaře toho a jeho
nástupců, vyznavačům Kristovým nakloněných, byl tento
titulus coloratus legálněuznán &stal se příčinou
větší tolerance, jež vztahovala se od té doby nejen
na hřbitovy, nýbrž i na místa pro shromažďování
a bohoslužby křesťanův označená.<<')

.) Viz: Rossi, Inscriptiones ChristianaeurbisRomae saeculo
septimo antiquiores; Romae 1888, T. ll. p. XXX. Cást nápisu toho
publikoval Wilpert ve spise: Fractio panis; Freib. i. B. 1895,
p. 59.

2) »Vero ě, che Ulpiano suo prefetto del pretorío raccolse in
un libro tutti i rescritti de' principi controi Cristiani; ma.poichě
non ostante quei rescritti e quelle leggi, il corpo dei Cristiani nel
secolo Ill. potě legalmente possedere, cio mostra, che il mal ta—
lento di Ulpiano non impedi ad Alessandro Severo di riconoscere
queldiritto, e di farlo passare in re-giudicata per l' avvenire.
Io non m' accingero & svolgere come il těma. vorrebbe, un punto
di si alto momento. Formolero soltanto il mio pensiero cosi; che
le associazíoní di mutuo soccorso e funeraticie furono a mio
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Neméně zajímavá událost přihodila se pak o ně

kolik let později. Roku 235 ujal se vlády divoky Goth
Maximin. Téhož roku poslán byl do stálého vyhnanství
na Sardinii papež Pontian s knězem Hippolytem. Ná
stupcem papeže Pontiana, jenž dne 28. srpna r. 235
složil svou hodnost, zvolen byl dne 21. listopadu téhož
roku Anterus. Ten panoval jen 40 dní a měl nástupcem
Fabiana (236—250), za jehož vlády zemřel Pontian na
Sardinii dne 30. října r. 236. In ead em in sula
adflictus,maceratus fustibus, defunctus
est III Kal. n0vemb. — čteme v Liber Pon
tificalis. 1)

Táž kronika papežská, jež vypisuje nám příčinu
smrti svatého vyhnance, dodává: »Q u e m b e a t u s
Fabianus adduxit cum clero per navim
et sepelivit in cymiterio Calisti, via
Ap pia, t. j. mrtvolu jeho přivezl po lodi sv. Fabian
provázen svym klérem, a pochoval ji v katakombě
sv. Kallista při silnici Appiově.<< Jak vidno, je tu řeč
o slavném přenesení Pontianově ze Sardinie do Ríma.
Pochopujeme, že pečovala církev o prokázání této
zbožné služby své hlavě, a to tím spíše, jelikož vždy
dbala celosti velikého toho pomníku historického &dog—
matického, jakým jsou hroby papežův; ale jak lze
si vysvětliti faktum exhumace & veřejného processio
nálního převezení mrtvoly biskupa, jejž vláda odsou
dila do vyhnanství a o život připravila ? Odpověď dává
nám souvěkÝ Pontianovi právník římsky' Marcian, uvá
děje zákon vyhnanců se týkající: »Jestliže by byl
někdo na ostrov deportován nebo vyhnán, zůstává
trestu tomu podroben i po smrti; a není dovoleno
odtamtud jinam ho převézti a jinde pochovati bez do
volení císařského, jakž velmi často Severus a Anto—

avviso il colore, sotto il quale anche prima di Alessandro Severo
i fedeli possederono in molte citta dell' impero i loro cemeteri;
e che titolo colorato fu legalmente riconosciuto, e fu pretesto ad
una maggior tolleranza, che si estese anche ai luoghi di con
vegno ed agli edifici dedicati al nuovo culto.a R. S., T. I. p. 105.

142118Liber Pontificalis ed. Duchesne,Paris 1885;p. o.
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ninus rozhodli a totéž mnohým žadatelům dovolili.<<')
Kommentářem slov těch může pak býti Tacitem uve
denýpřípad:»Lolliae Paulinae cineres re
portari, sepulcrumque extrui (Nero)
p erm i sit, t. j. Nero dovolil, aby mrtvola vyhnané
Lollie Paulíny byla převezena a náhrobek jí byl po—
staven.< 2)

Příjezd Fabianův na Sardinii v průvodě celého
kleru římského, jakož i převezeni mrtvoly Pontianovy
nemohlo se státi tajně. Musil tedy Fabian o milost,
o níž mluví Marcian, prositi a tuto dostati. Kdy se to
stalo ? V dubnu r. 237 povstali proti Maximinovi dva
Gordianové a po nich Clodius Pupienus Maximus
a Coelius Balbinus. Za jejich krátké vlády, jakož i za
panování Gordiana III. (238—244) ustalo pronásledo—
vání křesťanů; převezeni mrtvoly stalo se tedy ještě
r,. 237 nebo roku následujícího, dne 13. srpna.

Náhrobku Pontianova Rossi mezi rumem kata
komby sv. Kallista, jež nám dala epitaňa papežův:
Antera, Fabiana, Lucia a. Eutychiana, nenalezl. Odkryl
však tam zbytky jiného nápisu ze stol. III., umístěného
na dveřích krypty papežské, a zvěčňujícího památku
pochování vyhnance toho po boku jeho předchůdcův:
EN GEe) META HANva ěvtcaxózmvHONTIANE ZHCHC t. j.
Pontiane, žij v Bohu spolu se všemi zde odpočívajícími
biskupy (tvými druhy) !“)

Po Gordianovi a Filippovi Arabovi (244—249)
přišli dva císařové, kteří jiným zírali okem na kolle
gium křesťanův. Neuznávalit jeho charakteru bratrstva
pohřebního, vidouce v něm pouze nedovolenou korpo
raci náboženskou, a počali je proto přísně pronásle
dovati. Decius sám však se na hřbitovy ještě neod—
vážil; teprve Valerian (253—260) zabránil křesťanům
přístup do nich zvláštním ediktem r. 257. Právě

') L. 2. D. de cadaverib. punitor. XLVIII. 24.: »Si quis in
insulam deportatus vel relegatus fuerit, poena etiam post mortem
manet: nec licet eum inde transferre aliubi, et sepelire incon
sulto Principe- ut saepissime Severus et Antoninus rescripserunt,
et multis petentibus hoc ipsum indulserunt.:

*) Annal. XIV. 12.
3) Rossi, R. S., T. 11. p. 73—80.
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pro překročení ediktu tohoto zabit byl žoldnéři v ka
takombách papež Sixtus II. v okamžiku, když tam
přinášel nejsvětější oběť.

Jednání Valerianovo jest novým toho dokladem,
že církev držela hřbitovy své legálně, když ke zrušení
jejího vlastnického práva bylo třeba zvláštního ediktu,
prohlašujícího konfiskaci majetku církevního. ') Tyran
ten staví stráž ke hrobům, aby u nich bděla, jako
kdysi u hrobu Kristova; zamyká vchod, aby církev,
jež utíkala se tam v dobách těžkých pronásledování
se všemi svými slavnostmi, zpod země již se nedostala;
ale jako tehdy stráž Jerusalémská nemohla zabrániti
zmrtvýchvstání Ukřižovaného, tak ani žoldnéřové
římští neudusí ve hrobech učenlků Zmrtvýchvstalého_

Po smrti Valerianově nabyli křesťané všech svých
bývalých práv; syn Valerianův Gallienus (260—268)
stanovil slavnostním ediktem, vydaným“ r. 260 pro
celou říši, aby všichni držitelé míst náboženských
(loci religiosi), jež před Valerianem církvi patřila,
vrátili je biskupům místních církví. Kromě toho
vyzval některé biskupy, aby převzali zkonňskované
hřbitovy. Loci religivosi byly domy modlitby &farní
kostely v městě. V Rímě převzal je z rukou vlády
papež Dionysius, jenž také dokonal nové ohraničení
městských far, rozšířil katakomby a postavil na nich
budovy nové místo zbořených. Činil pak to tím vol
něji, že Gallienus věřícím nakloněn byl již nejen jako
členům bratrstva pohřebního, nýbrž přímo jako kře
sťanům.

') »Moltissimi hanno scritto sulle chiese de' Cristiani nei
primi secoli e innanzi alla pace data da Constantino. Il Tillemont
crede, che la benevola. propensione di Alessandro Severo verso
il cristianesimo abbia dato ai fedeli occasione e franchezza di
comprare o di erigere ediíici destinati al loro culto. La toile
ranza personale d' un imperatore non mi sembra suffici
ente & spiegare un fatto constante e legalmente riconosciuto
dai successoxi di lui, anche dagli Augusti persecutori del nome
cristiano. Imperocchě gli editti di persecuzione e di confisca nou
accennano al possesso ed abusivo, ma come ad uno diritto, che
si vuole ab ollre o sospendere. E Valeriano decreto soltanlo,
che i fedeli non si adunasseio nei luoghi da loro appellati ceme
teri.a Viz: Rossi, R. S., T. I. p. 104.
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Podobně zacházel s křesťany císař Aurelian
(270—275). Za illustraci jeho přízně sloužiti pak může
událost i jinak známá. Haeretik Pavel Samosatský, na
synodě v Antiochii r. 269 odsouzený a svého stolce
kanonický zbavený, nechtěl křesťanům antiošským Vý
dati domu, jenž byl majetkem církevním. I obrátili se
tito k císaři s prosbou, abý vypudil nepravého držitele
»z domu církvi patřícího“ — 105 M,; *Eny asia;
oi'xou —, a také toho dosáhli. Úchvala synodální byla
tu provedena úřadem pohanským; císař rozhodl že
praefektura městská má Výdati dům tomu, kdo se Vý
káže listý biskupův italských, a zvláště biskupa řím
ského. ')

Tyto dva poslední případý dokazují jasně, že
dokonalo se již veliké sblížení mezi vládou a církví, že
křesťanství nalézá se již ve vigilii triumfu, a co více,
že již nedaleká jest doba, v níž přejde církev z tohoto
stavu podivného, nazvaného vhodně hrabětem Desbas
saýnsemde Richemont:Pétat mixte et étrange
de légalité et persécution, *)v normálnístav
veřejného uznáni. Avšak než se to stane, jest jí projití
ještě jedním, ale již posledním křtem krve.

R. 303 propuklo hrozné pronásledování Diokle
tianovo. Tisícové věřících šli pod meč nebo na hra—
nici; kostely býlý zbořený, hřbitovy zkonfiskovány.
Spolu nadešlo i potlačování církevní hierarchie. Vláda
přestala pokládati papeže za zákonitého repraesen—
tanta korporací křesťanských, nařídivši praefektuře
městské, abý vymazala jeho jméno ze seznamu re
praesentantů dovolených kollegií. Toto zákonné inter—
regnum (legalis cessatio episcopatus) počalo
za pontifikátu Marcellinova r. 304 a trvalo až do roku
311, ač pronásledování přestalo v Rímě již r. 306. Od
Marcella, nástupce Marcellinova, žádal císař, aby se
vzdal své hodnosti (ut negaret se esse epi
scopum), a poněvadž tento rozkazu jeho neuposlechl,
odešel do vyhnanství. Podobný osud stihl r. 310 nebo

') Euseb. Histor. eccl.; VII. 30.
2)Les nouvelles études sur les catacombes ro

mlaines; Paris 1870, p. 223.
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r. 311 papeže Eusebia. Z počátku ignorovala vláda i jeho
nástupce Miltiada, zvoleného r. 311. Avšak tento ob
držel za nedlouho listy Maxentiovy, jež rušily konfi
skaci majetku církevního a tím ho znovu uznávaly za
legálního představitele církve. Kořisté z tohoto naří
zení cisařského vyslal Miltiades diakony své s obdrže
nymi listy na městskou praefekturu, kdež odbyla se
též officielni restituce všech držebností, jichž majitelem
corpus christianorum. byloa jež Diokletian
zkonfiskoval.

O dvě léta později rozšířil známy edikt milánský
privilegia, Maxentiem církvi římské přiznaná, na kře
sťany celé říše, a prohlásil církev slavnostně za osobu
právní, postaviv náboženství její před zákonem na
roveň náboženství pohanskému. Všichni, — tak sta
noví — kdož nabyli křesťanských domů modlitby ať
od vlády, ať od někoho jiného, mají tyto křesťanům
ihned vrátiti . .. A poněvadž křesťané měli nej en ta
místa, kde se shromažďovali, nýbrž ijiná, jež ne
byla majetkem jednotlivych osob, ny'bržpa
třila jim jako korporací, proto přikazujeme tímto
dekrétem, aby i všechna ta jim navrácena byla. 1)

A tak, povšimneme-li si tresti všeho toho, co do
posud jsme pověděli, jeví se nám právní postavení
křesťanů za prvních tří století v této způsobě: Po celé
první století žila církev pod záštitou Synagogy a měla

*) »Atque hoc insuper in persona christianorum statuendum
esse censuimus, quod si eadem loco, ad quae antea convenire
consueveranf, de quibus etiam datis ad ofňcium tuum literis
certa antehac forma fuerat comprehensa, priore tempore aliqui
vel a iisco nostro, vel ab alio quocunque videntur esse mercati,
eadem christianis sine pecunia, et sine ulla .pretii petitione, post
posita omni frustratione atque ambiguitate, restituantur.... Et
.quoniam iidem christiani non ea loca tantum, ad quae convenire
consueverant, sed alia etiam habuisse noscuntur, ad ius cor
pori s eorum, id est, ecclesiarum, non hominum singulorum per
tinentia, ea omnia. lege, qua superius comprehendimus, citra
_ullam prorsus ambiguitatem, vel controversiam iisdem christianis,
id est, corpori et conventiculis eorum reddi jubebis.a Viz: La

ctggtššs, Liber de mortibus persecutorum; ed. Hurter. T. XXII.,_p. . .



společný majetek jak pode jménem sekty židovské,
tak pod ochranou práva soukromého. Ve století II. a
III. tajila se, šířila a měla rozsáhlé hřbitovy pod firmou
bratrstva pohřebního, zapsaného v matrikách poli
cejních pravděnejpodobnějipodejménem fr ater nitas
nebo ecclesia fratrum. Aby v takováto bratrstva
zorganisovati se mohla, nepotřebovala zvláštního do
volení vládního. Dostačiloť, přidržela-li se úchvaly se
nátu, jež stanovila jasně, komu a za jakých podmínek
bylo volno v bratrstvo se spojovati: quib u s coire
convenire collegiumque habere liceat.

Vláda arci věděla,že pod štítem fr aternitatis
kryje se něco více než obyčejné bratrstvo pohřební.
Neboť jednak obecenstvo nejednou udávalo shromá
ždění křesťanská jako shromážděni ryze náboženská,
jednak vystupovali časem apologeti, veřejně vyznáva
jíce, že jsou členy náboženství křesťanského, Trajanem
proskribovaného, a přímo žádajíce, aby vláda s nimi
se shodla a vraží edikt odvolala. Avšak politika velela
vládě, aby zamhouřila oči nad náboženskou povahou
sdružení těch a jednala s nimi jako s bratrstvy ryze po
hřebními, & to tím více, že cítila se bezmocnou
oproti stále rostoucímu počtu vyznavačů Kristových a
oproti množícím se nepřátelům vnějším. ') Takovým
způsobem vytvořil se tedy jakýsi praktický mo d n s
v i v e n di, čili, jak Allard 2)jej nazývá,jistý druh mlčky
uzavřeného konkordátu mezi církví a vládou. Této
úmluvy mohla se ovšem vláda každou chvíli zříci,
mohla strhnouti záclonu s bratrstev křesťanských a
vydati je jako hetaerie zhoubě; přes to však byl stav
ten „jak jednotlivým obcím křesťanským tak i celé
církvi prospěšen tím, že jim pojišťoval v normální

') Dobře charaklerisuje politiku tu Aubé, když píše (Hi
stoire des persécutions de l' Eglise, str. 74:3: »Comme toute poli
tique, la politique romaine avait des courbes et de replis infinis;
elle vivait de compromis, de demi — mesures et :ď expédients. Elle
varia avec les temps, les circonstances et les moeurs publiques,
ou pour mieux dire, sl y accomoda.a

2) Allard, Histoire des persécutions pendant les deux pre
miers siécles d1aprés les documents archéologiques; Paris 1885.
Introduction.



době pravidelnou existenci spolu s právem vlastnickým.
I končíme slovy Mommsenovými: Er an t q ui de 111
coitiones Christianorum illicitae, quicqui d
dicit Tertullianus,. sed ideo tantum quod
erant Christianoru m. Neboť,nepřihlíží-li se k ná—
boženské povaze (qu alitas religiosa) křesťanů,
byly společné jejich hřbitovy a korporace k nim se
řadící, i se společnou kasou a nem0vitým majetkem,
zcela legální, pokud měl-y formu a organisaci bratrstva
pohřebního.

Arclmeologle křesťanská.. 6



DÍL II.

Šíření se křesťanství v prvních stoletích.

51. Osady křesťanské při Středozemním moři.

Kniha Josue vypravuje, že dvanáct mužů, vy
, branych z tolikéž pokolení israelských, vyneslo na

rozkaz Boží z Jordánu dvanáct kamenův a polo
žilo je na místě, kde Israelité' táborem se rozložili.
»Aby bylo znamení mezi vámi — pravil k nim Josue. —
A když by se tázali vás synové vaši zejtra, řkouce:
Co znamenají tito kamenové? Odpovíte jim: Uplynuly
vody Jordánu před archou úmluvy Hospodinovy, když
šla přes něj: proto položení jsou kamenové tito na
památku synům israelskym až na věky.<<1) I novému
Israeli — církvi Kristově — bylo projití vodami pro
následování. I po ní zůstaly kameny na svědectví,
kudy přešla, — až na věky. Svědčí pak kameny ty
hlavně o starodávných mravech a obyčejích, o nových“
ideách a.duševním stavu oné společnosti, která již
okusila evangelia. Ale i historie a veliké události sou—
dobé zanechaly na nich svych stop. A co z toho vy
plývá? To, že pro některé doby života církve, a
zvláště pro nejstarší periody historie církví národních
a místních, jsou kameny ty nejednou jediným zřídlem,

') Kniha Josue, IV. 6. 7. »Zejtrac znamená tolik jako »v pří
štích dobáchc, »v budoucnostic.



tak že pravdu dí de Rossi, když praví: »Kde historie
mlčí, mluví kameny a pomníky.<<1)

Nečetné, nejisté &nedostatků plné dochovaly se
nás památky literární dějin missií prvnich věkův.
Jakou cestou braly se missie v jednotlivých kra—
jích, ve kterém městě ujala se nová ta víra nejdříve?
Zajímavá to otázka, na niž častokráte jediné kameny
dají nám odpověď. Ovšem ne vždy přinesou památ
níky ty něco nového; ale ani tu nejsou bez ceny, je
likožpotvrzují authentičnost &pravdomluvnost pramenů
jiných. I ten nejmenší z nich má aspoň tu cenu, že
vypravuje o prvních počátcích křesťanství v jedno—
tlivých provinciích, městech a vesnicích. Poněvadž
však větší část pramenů těch ukryta doposud v nitru
země, není možno, aby již dnes pomýšlelo se na se
stavení důkladné mapy missijní na jejich základě.
Z téhož důvodu bude i tato stať naše jenom črtou *a
krátkou zprávou o dosavadních hlavních objevech ar
chaeologických ve příčině historie počátků některých
církví lokálních & zároveň jakýmsi oznámením toho,
čeho možno se v nedaleké budoucnosti nadíti do
zbytků těch, až dostane se dohadům starožitnosti
křesťanských všude systematického zpracováni. —
Počínáme, jakož v titulu jsme položili, krajinami leží—
cími při moři Středozemním, a především Italii.

Již před rokem 60. existovala v Puteolích obec
křesťanská. Důkazem toho jsou Skutky Apoštolské,
kdež (kap. XXVIII. v. 13. a 14.) čteme následující slova
sv. Pavla: »Přijeli jsme — vypravuje Apoštol — do
Puteol, kdežto nalezše bratří, byli jsme žádání, abychom
u nich sedm dní pobyli: & tak jsme přišli k Rímu<<
Nic však nepovídají nám knihy svaté o tom, že touž
dobou nalezlo evangeliu-m přístupu i do blízkých Pom
pejí, & teprve na zdi starého domu pompejského
odkryté satyry na vyznavače Kristovy první podávají
nám o tom zprávu, že pod lávou Vesuvu i křesťané
nalezli smrt. Fakt ten, že, tak záhy mohla se v městě

_').»Ubi historia tacet, lapides loquntur et monumenta.a Viz:

Šnscriptiones Christianae Urbis Romae. — Romae 1857—61; T.. p. 163.
*
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tom zorganisovati obec křesťanská, vysvětluje se tím,
že tam existovala četná, bohatá a v municipialním
životě živou účast mající synagoga: ') a každá kolonie
židovská byla již sama sebou přítažlivým bodem pro
první missionáře křesťanské. I to možná. však připu
stiti, že někteří tamní židé poznali nové učení u sa
mého jeho zřídla, za svého pobytu 0 velikonočních
svátcích v Jerusalémě, nebo též ze styků se soused
ními občany Puteolskými.

Podobně mlčí prameny literární o počátcích cirkve
Neapolské; za to pomníky co nejvýmluvněji dosvěd—
čují její apoštolský původ. Město to má totiž sedm
katakomb, ač lidnatost jeho za dob římského císařství
nebyla veliká. Nejzachovanější a nejstarší z nich jest
katakomba sv. Januaria; jedna její část pochází
pak zcela jistě ještě z dob sv. Jana Apoštola. '-')
Že též v Girgenti, v Syrakusách a v Neru na Sicílii

obce křesťanské velmi záhy existovaly, dokazují staré
hřbitovy, jež v těchto městech nedávno byly odkryty.
Podobně důležitým příspěvkem pro dějiny církví lo
kálních jsou katakomby odkryté v městech: Terni,
Vulci, Otricoli, ve Spoletu, v Chiusi, v Miláně, v Julia
Concordia a v mnohých jiných městech. Nezmiňujeme
však se o nich blíže, protože větší část jich není ještě
dosti prozkoumána. Dodáváme jenom, že starokřesťan
ské, po Itálii rozházené hřbitovy dokazují jasně, že
práce missijní počala v kraji tom od pobřeží západ—
ního; do hor Apenninských 3) dostala však se teprve
ve čtvrtém a pátém století.

C0 Afriky se dotýče, připomínáme jen tolik, že
každým rokem množí se tam materiál pomníkový,
dobývaný zpod trosek starých svatyní křesťanských,
jimiž kdysi severní pobřeží její hustě bylo poseto.

V obvodu církve řecké nalézáme staré hřbitovy
křesťanské na ostrově Melos, v Alexandrii, v Kyreně

') Viz: Allard, Histoire de persécutions etc., str. 60, 70.
") Cfr.: Schultze Viktor, Die Katakomben von San

Gennaro dei Poveri in Neapel; Jena 1877.
3) Cfr.: S c h u 1tz e, Der theologische Ertrag der Katakomben

forschung; Leipzig 1882, str. 10.



a v Salamině na Cypru. Také církev Athénská nabyla
cenných dokumentů pro svou historii ve starých pra
menech epigrafických. ')

Stkvělými výsledky korunovány jsou však hojné
práce a nálezy archaeologů v provinciích maloasij
ských; — povšimněme si aspoň jednoho z nich po
někud blíže. Jest to epitafium frygické, důležitý to
pramen pro historii, cennější pak ještě pro křesťanskou
dogmatiku. Ze křesťanství již v prvních desetiletích po
smrti Kristově ve Frygii se ujalo, není pochybnosti.
Hojně zajisté zasívali tu sirné evangelia jednak sami
apoštolové, jednak první jejich učeníci. Sv. Pavel,
Marek, Silas, Lukáš, Timotheus, Petr — tot jména
prvních missionářův anatolských. Svědkem vzrůstu
křesťanství v krajích těch je též Plinius Mladší. Ale
snad zadržel pověstný onen reskript Trajánův další
jeho rozvoj? Známe odpověď, jakou na otázku tu dá
vají psané prameny druhého a třetího století: vizme
tedy, co hlásají pomníky. Než, za příčinou lepšího po
rozumění věci a ocenění pomníku, jehož se nám po
zději bude dovolávati (viz níže knihy II. díl III., % l.),
jdeme trochu hlouběji, abychom aspoň krátce vylíčili
cestu, již během času vykonal.

V poesii církve řecké žila památka velikého divo
tvorce, biskupa Aberkia; obšírnou pak jeho biografii
napsal na základě starých akt a hymnů církevních
známý hagiolog byzantský, Simeon Metafrastes...'1) Mezi
jiným čteme tam též následující data: »Aberkios, biskup
Hierapolský, přišel do Ríma za vlády Marka Aurelia
a Lucia Vera, & vymanil z moci ďáblovy dceru

') Cír.: Ritter, De compositione titulorum Christianorum
sepulcralium in corpore inscriptionum graecarum editorum; Be
rolíni 1877. Taktéž: Bayet, De titulis Atticae christianis anti
quissimis. Commentatio historica et epigraphica; Lutetiae Parisi
orum 1878.

2) Metafrastes, zvaný též Logotheta, zemřel kolem r. 960.
Více viz o něm v Herderově >Kirchenlexikona v. »MetaphrasteSc,
sv. VIII. col. 1426. n. (II. vyd.), &článek prof. Ehrh arda: »Die
Legendensammlung des Simeon Metaphiasles und ihr ursprůng
licher Bestanda ve spise: »Festschrift zum elfhundertj'áhrigen Ju
bil'aum des deutschen Campo Santo in Roma, herausgeg. von
Dr. Stephan Elises. Freiburg i. B. 1897, p. 46. sqq.
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prvého, Lucillu. Opustiv Řím navštívil znamenité staré
církve křesťanské, odebral se do Sýrie & Mesopotamie
a ke své veliké radosti nalezl všude touž neposkvra
něnou víru Kristovu. Po návratu ze své apoštolské
cestyr dověděl se od Krista o své blízké smrti. Přia
pravil si tedy hrob a náhrobní nápis. Potom skládá
ještě ruce na svého jmenovce, jenž zvolen byl ná
stupcem jeho na stolec Hierapolský, loučí se s lidem
a kněžstvem, a umírá smrtí svatých. ')<< K biografii
této připojil Metafrastes zmíněný náhrobní nápis Abera
kiův avzal jej, jak sám praví, z původního náhrobku,
který však za jeho dob velice byl poškozen. —' Jak
přijala zprávy tyto kritika?

Tillemont 2) zavrhuje celý životopis i s náhrob—
kem jako něco Výbájeného a věci biskupa nedůstojné
v sobě chovajícího. Jinak však zíral na obé znamenitý
Bollandista P. Buck. Přidržuje se názoru Baroniova, 3)
jenž vynesl o biografii Aberkiově soud mnohem pří
znivější, stanul P. Buck 4) na obranu náhrobku i akt,
maje za to, že jedno i druhé má (aspoň z veliké části)
podklad historický. Hyperkritikou zhřešil znovu P. Gare
rucci5); dle něho zfabrikoval prý Metafrastes akta

-Aberkiova z jeho náhrobního nápisu &,což horší jest,
pokazil a interpolloval prý i nápis sám. I zavrhl tedý
Garrucci akta & přijal pouze epitafium & z něho ještě
vymýtil některé verše, aby na jich místo položil své
vlastní doplňky, na pouhých domyslech založené. Proti
této kritice jeho vystoupil však učený Benediktin, ne
dávno zesnulý kardinál Pitra. 6) Srovnav všechny staré

') Viz životopisAberkiův.v »Acta S anctoruma; Bru
xel. 1858, sv. IX., 21. a 22. října, str. 504 n. Viz též: Migne,
Patr. Graec. T. CXV. Tamt' podána biografie Aberkiova jazykem
řeckým dle manuskriptu Pařížského (Parisinus 1484).

*) Tillemont, Illustrium Ecclesiae orientalis scriptorum
vitae et documenta; Duaci 1636, T. 11. p. 1.

Baronius, Annales ad annum163;nLucae 1788, Sv. IL
str. 214— 217, č. 11—15.

) Vizjeho znamenitou rozpravu v Acta S an c to r u m1.c.
5) G a r r u c c i, Mélanges d' Epigraphie ancienne; Paris 1856,

p. 1. sq. Srv. též jeho článekv Civilta catto ica zr. 1856,
str. 685.

6) Pitra, Analecta Sacra; typis Tusculanis, 1884; Sv. II.
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kodexy, v nichž akta Metafrastova se zachovala, do
kázal, že není dovoleno odlučovati nápis od biografie,
jelikož oba ty dokumenty mají základ historický; po
drobnosti Metafrastem podané opírají se o starší akta,
jichž dnes již nemáme, a o církevní hymny, jež opě
valy římskou cestu svatého biskupa a zázraky jim tam
konané. Aberkios —-konkluduje Pitra — jest osobností
historickou & patřil mezi nejvytečnější muže své doby.

Značná část učenců přijala názory Buckovy a
Pitrovy za své. Avšak k úplnému důkazu věci té ne—
dostávalo se ještě svědectví samého náhrobku, jakožto
svědka na aktech nezávislého, a to tím více, že různé
kodexy podávaly text jeho pozměněny. A nečekalo
se dlouho. R. 1882 nalezl totiž Angličan Ramsay 1)
v Hieropoli, městě Frygie Šťastné (Phrygia Salu
taris), blíže Synnady, náhrobek jakéhos Alexandra,
syna Antoniova, postaveny r. 300 éry frygickéřýčili
r. 216 po Kr., a mající v sobě šest veršů beze změny
přijatých z nápisu Aberkiova. Nápis Alexandrův zní
takto:

(Ev.)Xe—mňqx'(/t):w; ó T.:7\-:í(r'q;) 1:51, ě:oí*q(az)
Zdi—)iv 's' o) cana (í) ? od) 0:10 'e'vůa Básw. . » 9'

Oíívcpa ,Akéčowčpo; 'Avtwvíou paůqt'h; xcípevo; áyvoů.

0-3 p.s'v'm TÚMSQ)th ěuqo Erspóv Twat [')-rise..

Eiš' oův, 'Pwpaíwv r1(p.)eíq) 19-630) čar/50cm (z);uscž

Kai (x)fa—qcrfijnarpíčú) 'Ispo'rcóle'. y_sOua y_pusž.

,Erpáoq š::t 1' ptr;/i;' Cómo;

E'Íp—qvqrapxyousn mu pincxovžvozg na ;? ř,;tdiv. 2)

»Slavného města obyvatel náhrobek tento
ještěTza]života svého jsem si učinil, abych tu zjevně
svého času lůžko měl pro tělo své. Jméno mé Alex

p. 162.n. Viz též Spicilegium Solesmense; Parisiis
1852, T. 1. p. 55.

') Viz článeknRamsayův: »Les troiš villes Phrygien
nes: Brouzos, Hieropolis et Otrous<<vBulletin deCor
respondance Hellenique; Paris 1882,str. 507 n.

šl 2) Slova a písmena v závorce se nalézající na náhrobkuza a.
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ander, syn Antoniův, žák pastýře neposkvrněného.
Ať nikdo ve hrobě mém někoho jiného nepochová.
Jinak nechť za trest zaplatí pokladně římské 2000 zl.
a drahé otčině mé Hieropoli 1000 zl. Psáno r. 300.,
měsíce šestého, ještě za mého života. Pokoj kolem
jdoucím a těm, kdož pamatuji na mne.<<

Teď ozval se de Rossi ') a Ludvík Duchesne “)
a probadavše svědomitě nápis Alexandrův jakoži již
ode dávna z Metafrasta známý nápis Aberkiův, doká
zali, že oba náhrobky maji několik veršů — na po
čátku a na konci — společných, vyňatých z epigram
matu staršího, — a že kromě toho nápis Alexandrův
má aspoň jeden verš přejatý z epitafu Aberkiova.
Neboť autor nápisu Alexandrova položil, nedbaje vůbec
metra epigrammatu, místo jména Aberkiova delší
jména:

AAEEANAPOC ANTQNIOY.

Závěr jejich jest tento: poněvadž Alexander po
užil náhrobku Aberkiova jakožto formuláře pro ná—
hrobek svůj, vypustiv z něho jenom to, co bylo Aber
kiovi samotnému vlastní, — jest nápis Aberkiův nejen
pravý, nýbrž i starší.

Mimo to odstranil nalezený nápis Alexandrův ještě
jinou nesnáz, o jejíž rozluštění epigrafové ode dávna
marně se namáhali. Nemohli totiž pro Aberkia nalézti
místo v seznamu biskupův Hierapolských.3) A tu ná—
hrobek Alexandrův ukázal, že nutno Aberkia přenésti
z Hierapole, oné slavné stolice Papiovy, ležící nad
řekouLykusve Frýgii,Phrygia Pacatiana zvané,—
do města Hieropole, nedaleko Laodicee, ve Frygii
Sťastné.

A tak zmizely i poslední pochyby a předsudky,
jaké mohli míti proti vývodům archaeologů katolických
všichni ti, jimž dogmatické věty, na pomníku Aberkiově
položené, nebyly po chuti. Neboť Ramsay4) nalezl na

') Viz Bullett. z r. 1882
2)Viz článek jeho v Bulletin critique z r. 1882,

str. 135 n.
3) Pitra ho položil mezi Papia a Apolliuáře.
') Viz jeho článek >The Cities and Bishoprics of
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své druhé cestě po Frygii u Hieropole na stěně lázní,
o nichž akta Aberkiova zmínku činí, nejdůležitější část
originalniho nápisu našeho biskupa, o jehož authentič
nosti nejvíce bylo pochybováno. Dnes nalézá se kámen ten
(viz níže obr.59.a60.) vkřesťanském museu Lateránském
v Rímě. Sultán turecký poslal jej totiž papeži Lvu XIII.
jako dar k jeho óOletěmu biskupskému jubileu. *)

Ze které doby pochází nápis ten? Poněvadž epi
tafium Alexandrovo, jež jest částečnou kopií nápisu
Aberkiova, pochází z r. 216 po Kr., musí býti náhrobek
biskupův starší. I jest tedy otázka, oč je starší? První
pokyn dává nám tu forma liter na náhrobku Aberkiově,
která jest rozdílna a starší oné, již spatřujeme v ná
pise Alexandrově; druhý pokyn pak nalézáme'v aktech
Aberkiových, jež z veliké části jsou pravá a uvádějí
sv. muže ve styk s Markem Aureliem. Na základě
těchto dat pak uzavíráme, že epitafium Aberkiovo po
chází spíše z doby před než po r. 180 po Kr. “)

Nuž, kámen ten je spolu s příbuznýmsobě náhrobkem
Alexandrovým cenným dokumentem historickým, který
nejen potvrzuje, že v polovici druhého století existo
valy ve Frygii kvetoucí osady křesťanské, nýbrž do
kazuje kromě toho i to, že se tam křesťanství, přes
edikt Trajanův, skrývati nem-usi'lo, neboť oba ná
hrobky stály na místě veřejném. Dále, jak již pově
děno bylo, velí nápisy ty, aby biskup Aberkios přenesen
byl z Hierapole do seznamu biskupů města Hieropole,
kde slynul ve druhé polovici druhého století Marcellus
Avircius jako obránce proti bludům montanistickým.
Monumenty dnes již ani nejmenší pochybnosti nezů—

Phrygiaa v »Journal of Hellenic Studies—xz r. 1883,str.
474. nn. Viz též: Lighfoot, The apostolic Fathers; Londin 1885;
P. H. vol. 1. p. 476—485.

') Celouliteraturu o něm viz u Bilczewskéh o, Eucharystya,
p. 213. nn.

2) »L*epigramma di Aberkio dagli atli di lui ove e trascritto
e attribuito ai tempi di M. Aurelio; e niuna ragione ci consiglia
a riíiutare cotesla notizia.a R. S., T. 11. str. 337. Viz též: Wil
p ert, Principienfragen der christlichen Archaeologie; Freiburg
i. B. 1889, p. 55.
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stavují o tom, že Aberkios, autor našeho nápisu, &
Marcellus Avircius, o němž zmiňuje se Eusebius ve
své Historii, jsou touž osobou._')

52. Missie v severozápadních provinciích císařství.

Největších zásluh o archaeologii křesťanskou ve
Francii získal si učený člen Akademie Le Blant. Jeho
práce epigrafické2) jsou pravou introdukcí — pra e
ambula — k dějinám křesťanské Gallie. Při svém
badání přesvědčil se, že nejvíce pomníkových kamenů
nalézá se u samého ústí Rhodanu, jakož i v provin
ciích k němu přiléhajících, a nejstarší z nich že patří
přímořským městům Marseillu, Aubagni & Arlesu.
Z toho však vidno, že náboženství křesťanské, které ještě
v prvém století po kupeckých a vojenských lodích na
břeh)r Rhodanské připlulo, šířilo se v době před Kon
stantinem hlavně v provinciích jižních. Za to jsou na
severu kameny nečetný a novější,3) znamení to, že
evangelium teprve později se tam dostalo.

Vědomosti tý částečně jsou nové, částečně pak
potvrzují to, co o počátcích starokřesťanských missií
v Gallii víme již z pramenů literárních.

Nuž, seznejmež a'spoňněkolik monumentů gallských,

') »Anche la storia ecclesiastica acquista luce. dalla. novella
scoperta. La quale non solo confermo quanto diffuso e pubblico
fosse il cristianesimo nella Frigia circa il secolo 3“, ma inoltre
ci insegna a transferire il vescovo Abercio dalla celebre Jerapoli
a. Jeropoli nel distretto di Sinnada. Quivi ňori Avircio Marcello
ricordato nella storia ecclesiastica di Eusebio (V. 16.) per un trat
tato contra. i Montanisti, dedicategli nei primi tempi di quell“
eresia. Oggi diviene chiaro, cio che prima era probabile conget
tura, PAbercio dell' epigramma e PAvircio Marcello del tempo
della controversia montanistica in Frigia essere stati la mede—
sima persona. La translazione di Abercio da Jerapoli & Jeropoli
tronca di netto le diflicoltá del trovargli posto conveniente nella
serie dei famosi vescovi Jerapolitani della seconda meta del sec.
20.4Bullett. di arch. crist. 1882,str. '81.

2) Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule anté
rieures au VIII. siecle; T. I. Paris 1856. T. II. Paris 1865. Viz
téžjehoManuel d"-Epigrapbie chrétienne;Paris 1869.

3) In scr. T. II. Préface, p. XLIV.
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počnouce nápisem, kolem r. 1830 v Marseillu nale
zeným, jenž obohacuje martýrologium dvou svatých:

....TRIO VOLVSIANO
EVTYCHETIS FILIO

....O FORTVNATO QVI VIM
Ignis PASSI SVNT

....GIA PIENTISSIMIS F
REFRIGERET NOS Qui

PoTEST (kotva) 1).

Na kameni tom zachovala se část metrického
hymnu, složeného na počest mučeníkův Eutýcheta &
Fortunata. Oba světci ti, jichž jména zachovalo nám
jediné toto epitafium, býli bezpochyby Spálení — vim
ignis- passi sunt — současně s mučeníký církve
Lýonské a Vienneské (r. 177), což potvrzuje forma liter,
jež upomíná zcela na nápisy pohanské z dob Hadria
nových nebo prvních Antonínův. Zemřeli s modlitbou
na rtech: Refrigeret nos qui potest — kéž
občerství nás Všemohoucí. Kotva, jež nápis ukončuje,
jest symbolem křesťanské naděje.

Druhý pomník pochází z města Gaýole. Jest to
sarkofag, 5")z posud známých nejcennější, tesaný pravdě—
podobně rukou řeckou koncem druhého století. Zádné
dílo starožitné — praví Le Blant ——neličí tak dobře,
jako sarkofag tento, oněch dob, kdy nejedna duše po
tácela se ještě nerozhodně mezi věrouKristovou a starým
pohanstvem. Jsoutě na něm pomíchány scéný kře
sťanské s pohanskými. Vidímeť tam rybáka evangeli
ckého, jenž hází udici slova Božího na rybu-člověka;
dále nacházíme tam kotvu, ženu prostřed rajských
stromův a dobrého pastýře s ovečkou na ramenou.
Vedle nich pak máme obrazy, vzaté ze sarkofagů po—
hanských, jako podobu slunce, jehož hlavu zdobí sedm

') Viz Rossi. Inscript. T. II. Proemium, p. XI.
2) VizLe Blant, Etude sur les-sarcophages chrétiens an

tiques de la ville d“Arles. Paris 1878, g 2.; Les sarcophages
chrétiens de la Gaule. Paris 1886, p. 157; tab. LIX. íig. l. Srv.
též Garrucci, Storia dell' Arte. T. V. p. 105., tab. 370 č. 2.



__ (34.—

paprsků, paedagoga s učněm a konečně postavu muž
skou v šatě ňlosofa s berlou v ruce.

Než, opusťme břeh mořský a odebeřme se po Rho
danu na sever. Najdeme tu dvě znamenitá města ——
Vienne a Lyon. První bylo hlavním městem Allobrogův
a patřiloku Gallia Narbonensis, druhé bylosto
licí Segusianův Gallia Lugdunensis V oboubyly
staré obce křesťanské, jež stále trvaly ve spojení scír
kvemi maloasijskými. A není to nic divného: Asie je
založila a obdařila dvěma znamenitými biskupy: Po
tinem a Irenaeem. Takovým dokladem pro výměnu my
šlenek jest na př. oběžník, v němž obce Vienneská a
Lyonská podávají křesťanům Asie prokonsulární a Frygie
zprávu o mučenictví svých nejlepších dětí za proná—
sledování Marka Aurelia. Nezmiňujeme se o tom šířeji,
jako o věci dostatečně známé;') nic však nepravila

,nám historie, že církev řecká kořeny své zapustila
ještě dále na sever, — a teprve pomníky hřbitovní
první podávají nám zprávu o tom, že stejně stará obec
křesťanská existovala v Augustodunum, hlavním městě
Eduův, nynějším Autunu. *)

Bylo to r. 1839, když dělníci, zaměstnaní prací
na hřbitověsv. Petrském při Autunu (Saint Pierre
1,Estrier; S. Petri a Via Strata), nalezlimramo
rovou desku, v šest dílů rozpuklou, naníž nalézal se
řecký nápis (viz níže obraz 61.). Při nálezu desky té
přítomni byli na hřbitově Msgr. d, Hericourt, biskup
Autunský, a P. Devoucoux. Tento poslední vzal desku
a přenesl ji do místního semináře, kde byl tehdy pro
fessorem slavný později kardinál Pitra. Když tento po
střehl, že schází ještě několik úlomků nápisu, běžel
ihned na místo nálezu, nenalezl však, leč jediný málo

') Viz Panicki O poczatkachchrzešciaňstva. W Krakowie
1884, str. 56. n. Srv. též de Boi ssie u, Inscriptions antiques de
Lyon; Lyon 1846—54.

1) A u g u sto (1u n u m zvalo se v jazyku keltickém B i
bracte. Viz: Caesar, De bello gallico, 1. I. c. 23; 1..VII 55.
Ve středověku obdrželo krásný název A e d u a Ch r i s ti ci v i
tas a Celtica R oma. Za dob Tacítovýchslynulo město to
vědami. Školy jeho, jež později poklesly, povznesly se znovu péčí
Konstantina Chlora.



význačný kousek. Teď jednalo se mu o rozluštění ná
pisu, což nebylo věcí snadnou, jelikož neměl před sebou
nápisu celého, a mimo to některé litery byly setřeny.
Než přes obtíže ty podal Pitra záhy jeho znění, při
pojiv k němu obšírný kommentář. Clanky jeho ') vzrušily
nejlepší epigrafiky 3*)celé Evropy & vyvolaly tak četné
& nové překlady a výklady, že učený Benediktin ten
mohl již za několik let po té napsati tato slova: »Sotva
vyšel na světlo nápis před několika lety na hřbitově
Aeduanském vykopaný, již odevšad slyšeti slova po
chvaly a podivu plná, že v celém pokladě nápisů kře
sťanských nenalézá se snad nápisu jiného, jenž by vy
nikal nad něj buď závažnosti obsahu, nebo krásou
jazyka.<<3) Nápis ten věnován byl jakýmsi Pektoriem
zemřelým rodičům a bratřím. Z počátku, jak se zdá,
umístěn byl na stěně Augustodunského baptisteria nebo
též na rodinném mausoleu Pektoriově, jež se nalézalo
poblíž baptisteria toho.

Podobně jako při náhrobku Aberkiově ponechá
váme si podrobnější rozbor obsahu jeho pro dogma
tickou část práce naší(viz níže knihy II. díl III., 5 I.;)
zde pak poznamenáváme jen tolik, že jest výmluvným
svědkem, že v Autunu existovala obec starokřesťanská,
jež užívala V liturgii jazyka řeckého a vyznávala touž
víru, za niž prolévvali krev svou křesťané ve Vienně,
Lyoně, Marseillu, Rímě, Smyrně a Antiochii.

') Viz Annales de philosophie chrétienne
zr. 1839, p. 195; zr2 12840,p. 165; zr. 1841, p. 7a85; zr. 1842,p. 165; z r. 1843, p.

*) Čtení jejich a2v2ýklady sestavil Pitra v obšírně dissertaci,
uveřejněnéve Spicilegium Solesmense; Parisiís1852,
T p 554. nn. Dnes má již nápis ten celou literaturu, kterouž
sestavil nejlépe P 0 hl ve své rozpravě: »Da s Ic h th y s-Mo n u
m e n t v o 11A u t u n; Berlin 1880. Mit einer lithografierten Tafel.:
Dlelithografie té sdělána též naše kopie náhrobku toho(obr. 61.).Viztéž
Corpus In scriptionum Graecar um, T. IV.str. 583;
Garru cci, Mélanges d Epigraphie; p. 31. nn.

3) »Vix in lucem erupit, paucis ab hinc annis titulus ex
agro Aeduensi nuper effossus, quum una omnium laude et ad
miratione conclamatum est, vix in toto inscriptionum christiana
rum thesauro aliam unquam extitisse aut r e I u m p o n d e r e
insigníorem, aut el e g a n t i a v e r b o r u max Spicilcg. p. 551.
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Jest však otázka, z které doby nápis ten pochází?
Některé vyrazy jeho vzaty jsou z Homera; verše jsou
dosti dobré; celý jazyk ukazuje na člověka, literatury
řecké znalého. Pochází tedy z dob, kdy obyvatelstvo
Augustodunské psalo ještě a rozumělo řecky, tedy
z doby Irenaeovy, neboť hned v následujících desetile
tích stálá pronásledováni v Gallií tak vyhubila církev
řeckou, že Rím později poslati tam musil druhou
missii, jíž počíná církev latinská. Mimo tuto materielní
či zevnější stranu nápisu velí jej položiti do dob Ire
naeovych i starokřesťansky symbolismus, jenž vane
z každého verše, jakož i pod rouškou symbolismu toho
ukryté dogmatické myšlenky a idee, společné pomníku
Aberkiovu a spisům Irenaeovy'm. Tyto poslední pak
zvláště vtiskly mu svůj ráz. ')

Jděme nyní do okolí Ry'na. Tam najdeme četné
kameny křesťanské v Trevíru, z čehož následuje, že
město to bylo ve čtvrtém století hlavní stanicí míssíjní
pro národy nadry'nské. Také Kolín může se honositi
cennými nápisy křesťanskými. Celkem pak dovídáme
se z nápisů těch, že missie křesťanské prvních věků
braly se nejprve cestami, jež stavěl římský legionář,
& že nepřestupovaly hranic kultury řecko-římské. Po
slední stanice legionů byly obyčejně také posledními po—
sicemi, k nimž došli missionáři křesťanští.

V Uhřích nalezen byl starokřesťansky náhrobek
ve starém městě Sopia na e, nynějším Pětikostelí,
v dolní Pannonii. Mezi jinými jsou tam následující
malby: sv. Petr a Pavel, magově s dary a Jonáš svržený

') Všem, kdož tvrdí, že nápis ten nepochází z dob proná
sledování, odpovídá. de Rossi: »Qui titulum Pectorii ad quartum,
quintum, sextumve saeculum detrudi posse autumant, ne unum
quidem titulum proferunt aetatis serioris saeculo tertio, cui cum
adeo antiqui saporis epigrammate eiusque arcana locutione simili—
tudo vel affmitas ulla sit.<xInscript. T. II.. p. XXI. Ve druhém
pak svazku své R 0 m a S 0 tte r. píše na str. 337.: »L' epigramma
dí Autun, qualunque sia l'etá in che ne fu inciso in pietra
l1esemplare oggi superstite, ha un tale e tanto sa pore di arcaísmo,
che con moltí dotti lo stimo eco manifesto della scuola greco-gal—
licana di Ireneo.e Aetas textus non dependet ab hodierno exem—
plare petrae — quod potest esse restitutum post persecutionem
Diocletiani.
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s lodi do moře. Všechny upomínají na fresky hřbitovů
římských a,jak se zdá, pocházejí ze čtvrtého století. ')

Ve panělsku má každá nová epocha dějinná své
pomníky V kamenech ; *) jsouť tam nápisy, jež výrazně
nesou na sobě ráz pronásledování pohanských, — dále
kameny, jež vyprávějí o ukrutnostech Arianův a pan
ství Gothův. '

Značně novější jsou kameny Britannie. Než, po
něvadž od samého počátku psány jsou tam nápisy ty
jazykem domácím, mají nejen cenu dokumentův histo
rických, nýbrž i nejstarších pomníků literatury národní. 3)

Avšak nejen pro historii rozšiřování víry kře
sťanské důležitým jsou kameny ty zřídlem: také co
se týče jejího vymírání & ustupování, podávají svě
dectví, — čehož ještě povšimnouti si chceme.

% 3. Úpadek missíí.

Pravili jsme, že četné kameny, nalezené v Trevíru,
nejlepším jsou toho důkazem, že existovala tam ve
čtvrtém a pátém století kvetoucí obec křesťanská.
A hle, v druhé polovici pátého století a ve století
šestém zřejmý jest tam úplný nedostatek náhrobkův.
Cim lze vysvětliti podivné to přerušení a náhlé ochu
zeni nadrýnského pokladu epigrafického? Zajisté ničím
jiným, leč nedostatkem křesťanů v krajinách těch. Není
náhrobních kamenů, protože nebylo věřících. Pravdivost
konkluse té potvrzují dějiny. Ty totiž vyprávějí, že byl
Trevír ve druhé polovici pátého století sužován stálými
vpády Frankův aže padl konečně r. 464 do rukou di
vých Ripuarů, kteří tamější křesťany pobili. 4)

Podobně ve Spanělsku nalézáme celkem četné ná
hrobky křesťanské, zvláště v krajinách jižních; od té,

') Srv. R ossi, Bullet. 1874, p. 150. n.
*) Srv. Hůbner, Inscriptiones Hispaniae Christianae; Bero

lini 1871.
3) Srv.- H ů b n cr, Inscriptiones Britanniae Christianae; Be

rolini 1876.
') Srv. Le Blant, Note épigraphique sur l' étát de PEglise

de Treves apres l' invasion des Ripuaires v Revue archeol.
z r. 1864. Cír. Ranke, Weltgeschichle, Leipug 1883; IV. Theil,
I. Abth., p. 422.
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doby však, co Wisigothi poraženi byli u Xeres de la
Frontera, mizeji kameny na jihu, ale za to objevují.se
a množí v VIII. a IX. století v Asturii a Galicii, kam
křesťané před Araby se utekli.')

A nyní jděme do Říma. I tady jest historie hřbi
tovů v nejlepší “shodě se současnými událostmi. Do
r. 410 dalo hlavní město skorem 600 pevně datovaných
nápisů křesťanských kromě několika tisíc nápisů ne
datovaných. Zatím pak z let 411 a 412 máme sotva
dva nebo tři nápisy datované, a ne více též z let ná
sledujících. Kde dlužno hledati příčinu tohoto náhlého
přerušení v řetězu kamenův? V historii oněch dob.
R. 410 stihla totiž Rím hrozná pohroma: dobylť ho
a vydrancoval barbar Alarik. Nešťastní obyvatelé jeho
rozutekli se u velikém počtu po Africe, Egyptě aAsii;
ti pak, kteří tam zůstali, neměli času na výzdobu
hrobův. Náhlý nedostatek náhrobních kamenů — praví
Rossi — jest nejlepším důkazem, že dobytí Říma spadá
do r. 410, a nikoli do r. 409.2) _

Od r. 589 do r. 600 nenacházíme opět anijednoho
datovaného epitaňa. Neboť i v těchto letech navštívily
věčné město veliké pohromy a strasti: trápily je po
vodně Tiberu, nakažlivé nemoci a vpády Longobardův.
Následkem toho odumřel v době té veškeren život, —
ihroby ztratily svou řeč. Reliqua omnia silent.,
neque iam vocem edunt sepulcra.

Ve století VII. jsou nápisy také velmi řídké. A není
to nic divného, neboť v nešťastných dobách těch
jak lid tak měšťané již ani písmen neznali. Papež
Agatho (678—681) vlastní své legáty, které vysílá na
šestý všeobecný sněm, nazývá v listě k císaři Kon

') Viz článek Le Blantův v Journal des Savants, 1873,
p. 335—364.

2) »Vide ergo, quam bene cum Romanorum rerum historia.
monumenta et ipsa sepulcrorum epitaphia consentiant: nam ho
rum series tunc subito abrumpitur et deinde tota" perturbatur,
cum ipsa Urbs inopinata Alarici irruptione ultimum paene exci
dium passa fastos jam suos obsidionibus, incendiis, vastitatibus
cocpit intexere. .. neque ulli tum Romano civi id otii datum, ut
epitaphia scribenda et lapidi incidenda curare potuerit.: Ins cr.
T. 1. p. 250, 251.
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stantinovi IV.: id io ta s horní n es— lidmi nevzdělanými.
»Přikázali jsme jim, — píše mezi jiným — aby víru
církve římské netlumočili svým vlastním rozumem,
nýbrž na základě písem starých Otců církevních, kte
rážto písma dali jsme jim do ruky; neboť vědění jejich
nijak nedůvěřujeme.<< ')

Podobné přerušení nastalo též v VII. a VIII. stol.
v epigraflce gallské, odpovídajíc dlouhým fásím neštěstí
a zmatků, jež stihlý tam státi církev za panování po
sledních Merovingův.

Mlčení hrobů jest tedy celkem výmluvným svě
dectvím úpadku života jak politického, tak církevního.

') »Neque enim nobis eorum scientia confidentiam dedil,
ut ad pia vestra vestigia eos auderemus dirigere.a Viz: 110551,
]. c., p. 517.



DÍL 111.

Vnitřní dějiny cirkve.

;, 1. Hierarchie Církevní. — Římské fary.

Všichni věřící dělí se na kleriky a laiky. Rozdělení
toho původcem jest sám Kristus, když z učeníků svých
vybral dvanáct mužův a opatřil je mocí, aby mohli učiti,
svátostmi přisluhovati a věřící spravovati. V čelo kol
legia apoštolského postavil pak rybáře z Betsaidy, Petra.
Apoštolát byl nejvyšším a z počátku také jediným
hierarchickým stupněm v církvi, a kollegium apoštolské
celou hierarchií. Avšak hned po smrti Kristově vyšly
z něho, spolu s potřebami nového společenstva, jiné
stupně: episkopát, presbyterát a diakonát. Že bisku
pové, presbyteři a jáhnové vynikali nad obyčejnými
věřícími nejen důstojností a vládou, nýbrž i chara
kterem kněžským, jenž pasoval je na lidi jiného řádu,
dokazují jasně knihy svaté. Dostačí pak, uslyšíme-li
svědectví dvou apoštolův. »Stůně-li kdo z vás, uvediž
(k sobě) kněží (starších) církve, a ať se nad ním
modlí, mažíce jej olejem ve jménu Páně.<<') Ve Skut
cích Apoštolských a v listech apoštolských pak čteme,
že věřící trvali denně v účastenství lámání chleba

' eucharistického. A kdo uchystal jim obětní ten chléb?
Nikdo jiný, leč ti, k nimž řekl Kristus ve večeřadle:

') 'List sv. Jakuba, kap. V., v. 14.



To čiňte na mou památku. »Aniž kdo sám sobě
osobuje té cti (kněžské): ale kdož povolán bývá od
Boha, jako Aron.<<')

Ajakým způsobem přicházelo k nim ono povoláni
Boží? Osoby důstojnosti duchovních hodné povolával
a vybíral obyčejně lid; charakter kněžský a missi do
stávali pak biskupové, presbyteři & diakoni od Ducha
sv. skrze skládáni'rukou apoštolů nebo jejich delegátů,
totiž biskupů, již dříve ordinovaných. Názvy npecíšúzepoz
a s'msmm přešly do jazyka církevního ze slovniku ži—
dovského & řeckého. Poněvadž pak ani kollegium apo
štolské ani žádný sněm nevyznačil formálním dekrétem
jejich významu, byly po nějaký čas, aspoň na někte
rých místech, synonymy a znamenaly jak obyčejné
kněze, tak i kněze vyššího stupně hierarchického čili
biskupy, ") ač již za života prvniho papeže nacházíme
biskupy význačně rozlišované od prostých presbyterů
v Jerusalémě, Efesu, Filippech, Kolossech, Antiochii,
Alexandrii a na Krétě. Než jasně vystupuje rozdil
mezi presbytery a biskupy teprve v době, kdy apo
štolské kollegium s povrchu dějin zmizelo. Neboť pokud
žili apoštolé, potud vlastně jenom oni byli biskupy
čili dohližiteli a nejvyššími řiditeli jak jednotlivých obci,
tak i celého křesťanského světa. Jisto jesti, že kolem
polovice druhého století úřaduje již všude episkopát
a všude též má znak instituce staré. Jsouť biskupové
v Syrii, v celé Malé Asii, v Recku, Africe, Italii, Gallií.
Některé z církvi těch mají i důkladný katalog (seznam)
svých biskupů, jenž dokazuje, že poslední biskup jejich
nalézá se skrze své předchůdce vnepřetržitém spojeni
s jedním z apoštolův, od. něhož dotyčná církev vzala
počátek. V Rímě na př. byla posloupnost biskupů tak
známa a chronologicky tak důkladně zklassifíkována,
že nejednou důležitější události církevní počítány dle
vlády papežův. Kolem biskupů, jimž v době té onen
název výlučně počíná se dávati, družilo se kollegium

') List sv. Pavla k Židům, V. 4.
2) Viz D uch esne, Origines du culte chrétien; Paris 1889,

p. 7. Srv. též článek d e 5 m e d ta, předsedy Bollandistů, v Revue
des questions historiques z r. 1888 str. 372. pod názvem: »Uorga
nisation des églises chrétiennesa

*
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presbyterů, tvoříc pobočnou radu biskupovu. Vedle
kněží vystupuje pak i klerus nižší.

Věci tyto, již ode dávna v historii známé, na
cházejí v našich dobách úplného potvrzení v badáních
archaeologických; z rumův hřbitovních vystupují stará
epitaňa- biskupů, kněží a duchovenstva stupňů nižších.
Uvedeme je 'později (viz níže knihy II. díl III., g 5.);
tuto pak,' opírajíce se o monumenty, povíme raději
něco o nejstarším právu farním v obci římské.

První zprávy o organisaci křesťanské obce římské
nalézáme v Liber Pontificalis za panování Evaristova
(101—109 ?). Čteme pak tam, že papež tento rozdělil
tituly čili farní kostely římské mezi své duchovenstvo:
»Hic titulos in urbe Roma dividit presbiteris<< 1) Ni
koliv bez významu jest také to, co táž kronika sděluje
o Kletovi; »Z rozkazu sv. Petra vysvětil tento 25 kněží
v Rímě. — Hic ex praecepto beati Petri XXV pre
sbiteros ordinavit in urbe Roma.“ 2) Dále dovídáme
se, že sv. Urban (223—230) »ustanovil, aby při liturgii
užíváno bylo náčiní stříbrných a dal 25 stříbrných
patén pro 25 titulárních kostelův. — Hic ministeria
sacra argentea constituit et patenas argenteas XXV
p_osuit.<<3) Dle téže kroniky rozdělil papež Fabian kolem
r. 240 okresy městské mezi 7 diakonův a ustanovil
7 subdiakonův, aby dohlíželi na notáře církevní, jichž
povinností bylo psáti akta mučeníkův. Bděl pak též
Fabian pečlivě nad katakombami & vystavěl nad nimi
kaple, určené ke schůzím liturgickým & k pohřebním
agapám.4) Po Fabianovi získali si o zařízení far a
hřbitovů zásluh papežové Dionysius (259—268) a Kajus
(283—296). ") O prvním z nich čteme zajisté: »Hic
presbiteris ecclesias dedit et cymiteria et parrocías
dioecesis constituit 6) — přidělil kněžím kostely a hřbi

") Liber Pontific. edit. Duchesne, I. str. 127.
*) L. c., p. 122.
3) L. 0., p. 143.
*) »Hic regiones dividit diaconibus... et multas fabricas

per cymiteria fieri praecepitc; 1. c., p. 148.
5) L. c., p. 161.
6) L. c., p. 159.
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tovy a zařídil farya. Za pontiiikátu Korneliova ') bylo
v Římě 46 kněží. Poznámka 0 Marcellovi (304—310)
hlásá, že ustanovil, či spíše po ukončeném pronásle—
dování zreorganisoval 25 titulů jako diecése, aby
v nich ku přijetí křtu & pokání připraviti se mohli
všichni, kdož četně navraceli se z pohanstva, jakož
i za příčinou bdění nad pochováváním mučeníkův 2)

Pro vytvoření obrazu 0 farní organisaci města
Říma důležit jest také odstavec u sv. Optata Milev—
ského, kde se praví, že Donatisté přes veškero úsilí
nebyli s to, aby zabrali pro sebe některou ze 40 a.
několika basilik, jež tehdy katolíci v Rímě drželi. 3)

Tyto krátké literární záznamy došly objasnění a
potvrzení v archaeologických badáních a objevech
Rossiho. 4) Nejstarší kostely čili basiliky křesťanské

'byly prvotně obyčejnými domy, odkudž pochází též
jejich název: Domus ecclesiae, přeměněnýpozději
na »Domus Dei, Dominicumc. Nejhlávnějšíz ba
silik těch obdržely název titulů (tituli), na. př. ti
tulus Pudentianáe, Praxedis, Lucinae, Eu
sebii, Priscae, tedy jména osob, jimž dům původně
náležel. 'lakových titulů bylo V Římě 25; každy z nich
měl dva kněze (incardinati), z nichž jeden, t. j.
jaksi vlastní farář, staral se především o duchovní
potřeby živých, druhý pak, zvaný socius, spravoval
farní hřbitov & pochovával na něm zemřelé. De Rossi
soudí, že za. Kornelia chybělo zřejmě několik kněží a
že plný počet jich obnášel 50. Kommentuje pak uve
dená slova sv. Optata podotýká, že z těch 40 a něko
lika basilik připadalo na město jen 25, ostatní pak že
dlužno hledati nad většími katakombami, jichž měl
Rím koncem III. století 26. Dvacet pět titulárních
kněží spravovalo tedy 25 basilik hřbitovních, kdežto

*) U Eusebia, H. E., VI 43.
2) »Hic fecit cymiterium Novellae via Salaria et XXV titulos

in urbe Roma constituit, quasi dioecesis, propter baptismum et
poenitentiam multorum, qui convertebantur ex paganis, et pro
pter sepulturam martýrumc; 1.c.,p 164.

3) »lnter quadraginta et q uo d e xcurrit basilicas locum
ubi colligerent non habebantzc De schism. Donát. lib. II. %4.

') Rossi, R. S., 1. 204. nn., 111.p. 514., 620.



_.74_

hřbitov dvacátý šestý, totiž katakomba sv. Kallista', ja
kožto ofůcielní hrobka papežů III. století, závisel přímo
na papeži, který jej spravoval skrze svého arcijáhna.
Mohlo však se též státi, že některé větší katakomby
patřily zároveň dvěma titulům, z nichž každý měl
v nich svůj zvláštní oddíl, a naopak, že některý titul
spravoval několik hřbitovův. A to jest i důvodem pro to,
že nebylo zvláštního duchovenstva městského a zvlášt
ního duchovenstva hřbitovního, ani zvláštních titulů
městských a zvláštních titulův hřbitovních, nýbrž že
jeden z presbyterů farních spravoval na titulu závislé
katakomby.

Na hřbitově sv. Domitilly nalezen byl r. 1821 ná
sledující kámen:

ALEXIVS ET CAPRIOLA FECERVNT SE VIVI
JVSSV ARCHELAI ET DVLCITI PRESB

T. j. »Alexius a Capriola připravili si za živa hrob
s dovolením kněží Archelaa a Dulcitia.<<')

Archelaus a Dulcitius byli kněžími fary, v níž
Alexius a Capriola bydlili. Formule »jussu<<, užívaná
ve III. a IV. století v officielních ustanoveních císařův
a úředníkův, obsahuje zde zřejmou narážku na jejich
jurisdikci.

Jiný náhrobek téhož hřbitova hlásá:
PASCENTIVS LECTOR TITVLI FASCIOLAE

T. _j.: »Pascentius, lektor titulu Fasciolina.<< 2)
Třetí patří knězi Basiliovi, jenž působil také při

titulu Fasciolině.

') Rossi, R. S., 1. p. 208.
_ 2) Bullett. 1875. p. 52. Jest spor mezi archaeology o pů

vod a význam výrazu toho. Jedni tvrdí, že pochází ode jména
Fabioly, bohaté matrony římské, která. postoupila dům svůj, aby
v něm zřízen byl chrám sv. mučeníků Nerea a Achillea; jiní
soudí, že značí slovo to tolikjako obvazek čili páska, jež prý zde
spadla sv. Petru s rány na noze, když prchal z Říma před pro
následováním -Neronovým, a že na památku události tě nazvali
křesťanémísto to výrazem in Fasciola.



Fasciola jest dnešní kostel sv. Nerea a Achillea
při silnici Appiově, s níž spojuje se cesta Ardeatská,
vedoucí do katakomby sv. Domitilly. Nápisy zjevily
nám tedy, že katakomba sv. Domitilly byla farním
hřbitovem titulu sv. Nerea a Achillea a že podléhala
jurisdikci jeho duchovenstva.

V katakombě sv.Petra a Marcellina nalezen byl

epitaf otisknutý na vápně hrobu:
OLYMPI
LECTORIS DE
D EVSEBI
LOCVS EST

T. j.: »Olympii, lectoris de Dominico Eusebii, locus
est; — Zde odpočívá Olympius, lektor titulu (fary)
Eusebiova.<< ')

Byla tedy katakomba sv. Petra a Marcellina při
cestě Labikanské farním hřbitovem kostela Eusebiova
na Esquilinu.

Kněz titulu Pudentianina pochován jest v kata—
kombě sv. Hippolyta; a týž hřbitov měl i titul Pra
xedin na ViminaleF)

e hřbitov sv. Kallista závisel přímo na papeži,
potvrzuje nápis diakona Severa, nalezený v témž coe—
meteriu:

»Cubiculum duplex cum arcisoliis et luminare
Jussu p(a)p(ae) sui Marcellini Diaconus Iste
Severus fecit mansionem in pace quietam
Sibi suisque memor. . . .<<3)

T. j.: »Podvojnou kryptu s arkosolii a se světlíkem
(otvorem pro světlo) zbudoval s dovolením svého pa
peže Marcellina jáhen Severus atd.<<

Dovolení tedy dali zde ne kněží, jako když šlo
o hrob v katakombě sv. Domitilly, nybrž sám papež.
Formule »jussu presbyterorum<< zastoupena je

'l Bullett 1882, p. 113.

2) Bullett. di archelol. crist. 1882, p. 65.3) Rossi, R. S., 2.08
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zde slovy: »jussu pap ae<<.“Severusbyl pravděpodobně
arcijáhnem Marcellinovym a jako takový administra
torem katakomby, jako ji za pontiůkátu Zefyrinova'
spravoval sv. Kallistus. .)

Na základě objevů de Rossiho dá pak se již dnes
sestaviti jakési schéma, ukazující, ke kterým titulům
patřily hřbitovy, ležící za hradbami městskými:

Titul Sabinin
'» _Priscin > katakomba sv. Pavla.
» Fasciolin

Titul Fasciolinl katakomba sv. Domitilly.
Titul Pallacinůví katakomba sv. Priscilly.
Titul Vestininí katakomba sv. Anežky.
Titul Praxedinl katakomba sv. Hippolyta.
Titul Eusebi'ův ( katakomba sv. Petra
Titul MarcellinůvaPetrův\ a Marcellina.

Titul Klemenlůvl katakomba sv. Cyriaky.
Titul sv. Petra in Vincolil katakomba sv.Pankracia.

Titul Lucininl katakomba sv. Valentina. 2)

Schéma to není sice ještě úplné, ale nové objevy
stále ho doplňují. Spolu pak dostalo se jím objasnění

i starému právu kanonickému.

%2. Úryvek z domácích bojů církve v předvečer
jejího vítězství.

V katakombě sv. Kallista nalézá.se slavná kaple,
zvaná. papežskou proto, že byla oíficielníhrobkou
papežů třetího století. Nedaleko ní odkryl pak Rossi

') Ve Filosofumenech (Lib. IX. cap. 11.) čteme, že Zefyrin
hned po nastoupení vlády své učinil Kallista. archidiakonem &
administratorem katakomby, jež dostala později název katakomby
Kallistovy;e7.; Tb xoruntňpiov xa'céo'mcev.

2)Viz A rmellini, Gli antichi cimiteri cristiani di Roma
e d'Italia; Roma 1893, p. 83., 84



r. 1852 jinou kryptu a v ni několik úlomků mramoru,
na nichž byla vyryta slova:

SCINDITVR, SEDITIO, EXEMP..., INTEG..., EVS . ..
Slova ta připomněla mu již ode dávna ze starých

sbírek epigraňckých známý nápis, počínající veršem:
Eusebius miseros docuit, sua crimina flere—
a přivedla ho zároveň na myšlenku, že zde, a nikde
jinde, musil se nalézati hrob papeže Eusebia, který,
dle pozůstalých zápisků, viděli na vlastní své oči staří
poutníci křesťanstí poblíž hrobky papežské. A ne—
zmýlil se. R. 1856 našel ještě přes čtyřicet úlomků,
ježv celeksloženy daly epigram, jak lze jej čísti na str. 78.

Forma liter nápisu tohoto podobna jest oné, s níž
setkáváme se pravidelně na všech jiných epigramma
tech papeže Damasa. Poněvadž však provedení jedno
tlivostí jest horší, domníval se Rossi ihned, že nemá
před sebou originalniho nápisu Damasova, nýbrž pouze
jeho pozdější kopii. I tato hypothesa ukázala se záhy
pravdivou, neboť ještě v prosinci téhož roku ukázalo
se po odstranění ostatni země a rumu z krypty ně
kolik liter nápisu prvotního, patřících k Výrazům:
Exemplo, Integra, Pertulit, — jimiž počínáverš
pátý, šestý a sedmý nápisu Eusebiova. Dalším pátráním
přišlo pak se ještě na několik jiných cenných fragmentů,
jichž pomocí mohl Rossi opraviti chyby, jež vloudily
se v kopií, a upraviti celý originalni nápis tak, jak
vyšel z ruky Furia Dionysia Filokala, ') příručího kali
grafa Damasova. Originál rozbit byl již Longobardy,
kteří při svých nájezdech na Rím pustošili ihřbitovy,
domnívajice se, že tam najdou ukrytých pokladův.
Když pak nájezdy barbarů přestaly, opravil papež Vi
gilius (537—555) kaple, v nichž ležela těla znameni
tějších mučenikův, a opatřil kopie zničených nápisů,

“) Tento zvěčnil své jméno po obou stranách epigrammatu,
píše slova: »DAMASI SUI PAPPAE CVLTOR ATQUE AMATOR
bVRlVS DIONYSlVSFILOCALVSSCRIBSIT— Psal Furius Diony
sius Filocalus, ctitel a velebitel svého papeže Damasa. : Jest to
týž Fil,okalus jenž r. 354 zhotovil nové, illustrované vydáni ka
lendáře církevního. Litery jeho možno poznati snadno mezi tisíci
po jistých opakujících se ozdobách.



jimiž kdysi Damasus ozdobil hroby jejich. Mezi jinými
obnovil pak i kryptu &náhrobek papeže Eusebia. Po
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něvadž však jeho kopista nenalezl všech kusů původní
desky a byl mužem nevzdělan
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již pověděli, do jeho práce nedostatky a chyby. 'lalč'
na některých místech vypustil litery, kdežto jinde zase
špatně je doplnil nebo rozdělil, jen aby volné místo
něčím vyplnil. ) Z této chybné kopie jeho pořídili
poutníci následujících věkův opis, jenž se nás dochoval
v manuskriptech několika starých sbírek epigraňckych,
jako v kodexu palatinsko-vatikánském a klosterneubur
ském. Ze sbírek těch znal pak jej též Baronius. Avšak
poněvadž chyběl v kodexích verš první, jenž jmenuje
autora nápisu jakož i důstojnost osoby, jíž byl věnován,
a — cOž ještě větší má váhu — poněvadž nápis mluví
o události, o níž žádny historik církevní ani světský
se nezmiňuje, — nechtěl slavný Oratorián ten připustiti,
že by zde byla řeč o papeži Eusebiovi, a tvrdil, že
jest to spíše náhrobek jakéhosi kněze téhož jména
z dob Konstantina Vel.

Jiného náhledu byli Tillemont, Coustant a Bollan—
disté. Neboť ti přímo pravili, že epitaňum to zachovalo
nám událost ze života papeže Eusebia, jež divnou
náhodou ušla pozornosti otce dějin církevních, Eusebia
Caesarejského. A náhled ten došel stkvělého potvrzení
v objevu Rossiho. Originál dle jeho doplnění zní totiž
tak, jak lze jej čistí na str. 80. 2)

První a poslední verš tvoří titul epigrammatu,
jenž zni:

»Damasus biskup učinil (nápis tento) Eusebiovi,
biskupu a mučeníkovi.<<

»Heraklius bránil apostatům káti se za hříchy.
Eusebius (však) učil ubožáky ty oplakávati své viny.
Lid dělí se na strany. Se vzrůstající zuřivosti povstá
vají nepokoje, vraždy, válka, nesvornost a spory. Tu
ihned oba (Eusebius i Heraklius) vyhnáni byli divym
tyranem, ač náčelník (Rector, totiž papež) neporu
šeně zachovával mír. Vyhnanství snesl radostně s po
mocí Pána svého a Soudce. Na pobřeží Sicilském
opustil zemi a života

Jak vidno, mluví epigram o nepokojích, vyvolaných

')Sum mistosua omino místodominó;Tinacrio
místoTrinacrio atd.

) ,.T II. p. 201. n.



Ysakkve otázkami o praxi zpovědní. Aby v
byla záležitost ta, jejíž obětí byl papež Eusebius,
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V polovici druhého století povstala totiž ve Frýgii
rigorní strana s Montanem v čele, jež hlásala, že pro
některé druhy hříchů: vraždu, nečistotu a odpadlictví
— není odpuštění. Táž měla stoupence své i Vjiných
krajinách; V Africe & vatalii býl hlavou její slavný
apologeta Tertullian; v Rímě pak způsobila ještě po
zději vážné hnutí, jmenovitě, kdýž stanul ji v čele od
půrce papeže Kornelie., vzdoropapež Novatian.

Jaké stanovisko zaujala však církev oproti tomuto
přemrštěnému rigorismu, jenž kladl meze milosrden
ství Božímu? Odsoudila jej ihned, jakmile se zjevil.
Svědký jednání církve v záležitosti té jsou nám pa
mátky písemní i monumenty.

Tak sápe se mocně autor Filosofumen na pa—
peže Kallista a trpké činí mu výčitky, že učí, že všem
hříchům, a proto i nečistotě, možno jest odpuštění.
Proti témuž papeži napsal též Tertullian svůj traktát
»O čistotě<<, v němž upírá církvi moc udělovati roz
hřešení všem těm, kdož pokáleli se hříchem nečistotý.

Jako odpověď na výtký tý vtesávala a malovala
církev ve druhém a třetím století velmi často na sarko—
fazích a hrobech svých dětí, jakož i na obětních kali
šich obraz Dobrého Pastýře, nesoucího ztracenou
ovečku do ovčince na ramenou svých. Tertullian ') viděl
obrazy ty na kališích, jelikož činí o nich zmínku
ve svých spisech; znal též dobře pěknou parabolu
evangelickou o dobrém pastýři, která hlásá nekonečné
milosrdenství Boží nad hřišníkem, a ——ještě jako
katolík ——učil, že Kristus hledající ztracenou ovečku
připomíná každému knězi jeho nejsvětější povinnost
pastýřskou, — mírnost a milosrdenství s hříšníkem.
Ale jakmile přešel do tábora Montanova, změnil ná
hledy své a učil, že ovečka ta, Dobrým Pastýřem na
lezená, neznamená křesťana-hříšníka,nýbrž jen pohana,
jejž přivedl Kristus světlem láský své k poznání pravé
virý.

Vedle této rigorosní sekty povstala v Africe na
počátku třetího století jiná strana pod vůdcovstvím

') Tertull., De pudicitia, c. 7. ed. Migne, Patr. lat.
T. II. p. 994. n.
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kněze Novata a bohatého jáhna Felicissima, jež upadla
v jinou krajnost. Žádala totiž, aby církev připustila
ihned a bez uloženého pokání návrat do společnosti své
všehodruhu apostatům od víry (lapsi, sacrificati,
thurificati, libellatici), vykáží-lise jen doporuč—
nými listy mučeníkův.

A jak zachovala se církev k tomuto přání? Církev
vážila si vždy proseb mučeníků, kteří za Krista krev
prolévali nebo v temných strádali vězeních, a na je
jich přímluvu & doporučné listy, v nichž za pokleslé
bratry obětovali svá utrpení a své zásluhy, byla vždy
hotova zmírniti trest odpadlíkům příslušící: ale s druhé
strany žádala před přijetím jich do své společnosti
důkaz upřímného návratu a pokání, byť i krátkého.
Praxi její v této věci poznáváme nejlépe ze Spisů
sv. Cypriana a z listu, ') jejž klerus římský rozeslal
všem církvím, když stolec apoštolský po smrti Fabi
anově (236—250) nebyl obsazen. Církev římská ——
praví oběžník — má ustálenou již praxi trestní; ni
koho neodpuzuje, ale s druhé strany jest též daleka
přílišné a hříšné mírnosti. Učí, že odpuštění hříchů
jest pro všechny, ale napřed žádá od každého pokání,
dříve než otevře mu dvéře svého ovčince. -— Touž
střední cestou šli i nástupcové Fabianovi, Kornelius
a Lucius, odsuzujíce s jedné strany krutý rigorismus
Tertullianův a Novatianův, a s druhé strany zhoubný
laxismus Novatův, jenž otevíral dokořán brány zhoubě
a apostasii.

Paměti bojů těch zachovaly nám spisy Otcův a
starých spisovatelů církevních. Nic však nevěděla
historie o tom, že tytéž otázky, kárnosti církevní se
týkající, vyvolaly ještě jednou krvavé spory v církvi,
a to v předvečer rozhodného vítězství jejího nad po
hanstvem; a proto s důrazem opakujeme, že spolu
s epitafiem Eusebiovým nalezen byl cenný list vnitř—
ních zápasů církve.

Avšak nejen za Eusebia, počátkem století IV., bou
řili církev Odpadlíci ti, jež můžeme nazvati epigony
Novatovými: tíž znepokojovali církev již za jeho před

3)Epist. Cleri Romani inter Cypr.ep. XXXI.
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rušuje.- Pro zločin druhého, jenž za doby míru Krista
zapřel, krutým tyranem z vlasti své byl (Marcell)
vypuzen. To krátce chtěl Damasus pověděti, aby lid
poznati mohl zásluhy Marcellovy.<<

Jest to též epigram Damasův, umístěný jím nade
hrobem papeže Mai—cellav katakombě sv. Priscilly.
Nečteme zde sice jména náčelníka vzpoury, jehož vina
byla tím větší, že v dobách pokoje víry se zřekl; za
to je sděluje s námi náhrobek Eusebiův, jenž líčí zřejmě
pokračování téže události. Marcell padl jako oběť
vzpoury, poslán byv císařem Maxentiem do vyhnan
ství. Pokoření papežovo naplnilo protivníky jeho od
vahou; proto pokoušejí se ještě jednou o své štěstí za
jeho nástupce a žádají od něho bezodkladné přijetí do
společnosti věřících, beze všeho pokání. Poněvadž však
Eusebius vzepřel se jejich žádosti a dle stary'ch kanonů
poenitentialních vyžadoval od nich zadostučinění, po
vstal;r nepokoje znovu, a to s takovou urputností, že
přiměly vládu světskou k opětnému zakročení; a ta,
neptajíc se, kdo vlastně jest vinníkem, odsoudila do
vyhnanství jak Heraklia, tak papeže Eusebia.

Nechceme zde hovořiti déle o ceně kamenů těch.
De Rossi, a po něm všichni archaeologové katoličtí ')
i protestantštíjl) zovou je jedním z nejkrásnějších ob
jevův epigrafickych. Neboť nejen že odhalily nám ztra
cený zajimavy list z domácích bojů církve, ny'brž zje
vily nám zároveň velikost dvou papežů, jichž památku
zneuctili haeretikové3) a kteří zahynuli v obraně ty'chž
předpisů kárnosti církevní, pro něž kdysi hustě dopa
daly pohany na Kallista a Cypriana. Ba, kromě toho

') »Hóchst interessant ist jedenfalls, dass derartige interne
Angelegenheiten der Gemeinde im Stande waren die Aufmerk
samkeit der bůrgerlichen Macht auf sich zu lenken, und die
Strafe der Verbannung auf die Háupter der Parteien herabzu
ziehen. Maxentius verfolgte den Bischof, nicht um der Kirche
und der christlichen Religion einen Schlag zu versetzen, sondern,
weil jegliche Bewegung und Aufregung der Geister Despoten un
bequem zu sein pílegt;<<Kraus, Roma Sotterranea, p. 188. _

")Viz Piper, Ueber den kirchengeschicbtlichen Gewmn
aus Inschriften vornehmlich des christlichen Alterthums; Gotha
1876, p. 82.

3) Donatisté vinili je z apostasie.
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i proto důležity jsou dokumenty tý, že novým světlem
ozařují postaveni církve v říši římské v předvečer ví
tězství Konstantinových. Do polovice třetího století bo
juje církev o svou existenci; v dobách následujících,
a zvláště od smrti Diokletianovy, počíná však boj nový,
jenž ukončen bude teprve koncem světa — boj za svo—
bodu učení. Marcell a Eusebius jdou do vyhnanství ne
tak pro jméno křesťanské, jako spíše pro obranu té
zásady, že pouze církvi přísluší právo k upravování
trestního práva církevního. Tito dva papežové — píše
hr. Richemont ]) — jichž pamět vzkřísila archaeologie
křesťanská, jeví se jako předkové oněch velekněží No—
vého Zákona, jichž jasný pořad tkví v paměti všech
a kteří statečně a nebojácně bránili až do Pia IX. —
a my dodáváme: až do Lva XIII. — zásady, že církev
pouze církví řízena býti má.

% 3. Stav otroků.

Spolu s republikou zahynula v říši římské i svo
boda občanská. Patriciát měl jenom tolik majetku,
života a cti, na kolik božský Caesar to dovolil. Yedle
lidí rodem volných či svobodných byl však v Rímě
též veliký počet uvolněných čili propuštěncův; ti byli
obyčejně bez peněz, a proto odkázáni na práci. Po
něvadž však práci pokládali za nečest, vyhledávali si
zaměstnání a postavení střední, jako herců, provazo
lezcův, astrologů, věštců, gladiatorů, tanečníků, šašků,
záletnic, kněží resp. kněžek Isidiných, Adonisových a
Cybeliných. Remesla tato se lépe vyplácela, ano byla
i více ctěna než poctivá práce.

Pod těmito massami, jež domnívaly se býti svo
bodnými, sténalo ohromné množství otroků, zbavených
všelikého práva lidského, ba 1jména člověka. »Hlupče!
.—-volá Juvenál v jedné své satyře ——což pak jest
otrok člověkem?<<Sl) Otrok neměl duše. Řekové zvali
ho tělem, cwpa; Řím zval ho věci, res.

') Richcmont, Les CatacombesRom, p. 223.
") Juvenalis, Satyra VI.221.

A1chorologie ki e: fnnská. 8
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Učelem jeho života bylo: plniti vůli svého pána;
vůle pánova byla mu nejvyšší mravní normou a celou
ethikou; za obydlí měl stáj. »Bylo to nářadí, jehož se
užívalo neustále a bez milosrdenství, pokud se neopo
třebovalo. A když se již otroku nedostávalo sil a život
jeho ještě trval, tu dbáno rady moudrého Katona,
jenž učil, že ubožák takový hladem má býti umořen.<<')

Poněkud snesitelnějším stalo se postavení nešťa
stníků těch v domech pohanských pod vlivem nábo
ženství židovského a křesťanského. Dovídáme se o tom
z nápisův hrobových, pocházejících z konce století
prvého a z let následujících, jež pánové věnovali svým
otrokům. Zde jest několik nápisů těch:

»Deliciae suae . .. destituisti Mammam
tuam — Potěšení svému . .. opustila jsi živitelku
svoji.<<——»Mammulae -—Kojné<<.— Collactaneo
— Soukojenci.<<_ »Praeceptori suo ——Svému
učiteli.<<——»Ancillae bene merenti — Nevolnici
zásluh plné.<<— »Benigno et Eustatiae, servis
de se bene merentibus ——Benignovi a Eustacíi,
otrokům o mne dobře zasloužilým.<<— Alumnae.
— Libertae Sanctissimae — atd.“)

Jaké as stanovisko zaujala církev k této otázce spole
čenské? Křesťanství nesměřovalo nikdy k tomu, aby změ—
nilo a přemohlo svět prostředky násilnými, jelikož bránily
mu v tom jeho úhelné zásady a zářný příklad tichého
a mírného Mistra. Ctiloť zajisté a ctí instituce politické
i společenské, ba i stín nabytého práva, kdekoli s ním
se shledá. V záležitosti otroctví bylo pak ještě opatr
nějšim & ohledu plnějším. protože otroctví bylo nejen
ranou a hanbou pohanského světa, nýbrž zároveň
ijeho zastaralou formou práce, základem jeho exi
stence; každé příliš prudké útočení na instituci tu,
které čas byl již vtiskl jakýsi nátěr právní, bylo by
tedy způsobilo neslýchaný zmatek v celé společnosti
lidské. Proto nevydala církev formálního prohlášení,

') Veuillot, Ježíš Kristus; polského překladu,jenž vyšel
ve Varšavě r. 1876—7, str. 391.

2)Více viz jich u hr. de Champagny, Les Antonins,
T. 11. p. 126. n.
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jímž by jedním rázem byla zrušila všechna práva pá
nova nad otrokem, nýbrž od samého počátku půso
bila vší silou svojí na idee a mravy a snažila se
o přeměnu celé společnosti a o zrušení otroctví duše
vním obrozením chlebodárcův. Takovéto pozvolné, ale
za to ve svých výsledcích nepochybné akce vyžadoval
ostatně i ohled na blaho samého otroka. Napřed zajisté
bylo třeba ho přesvědčiti, že jest člověkem, vyrvati
z duše jeho jed pomsty a p_řivésti ho ke vnitřní rovno—
váze, — dříve než bylo možno obdařiti ho plnou
svobodou. Jinak „by místo poctivých pracovníků bylo
se dostalo společnosti netvorův. »V rodině — praví
hr. de Champagny — církev neodstranila manželství
pohanského, ač na vratkých jen a shnilých spočívalo
základech; v řádu politickém neupírala caesarům práva
vládního, ač vláda jejich v mnohé příčině byla mon
strem; v řádu sociálním dopustila další exjstování
otroctví, ač na nejbezbožnějších spočívalo zásadách, &
to proto, že čas vtiskl mu jistý nátěr práva, jež tvo
řilo základ celého pohanského světa.“ ')

Než, povšímněme si poněkud jednotlivostí tichého
tohoto zápasu, jejž započalo křesťanství s otroctvím.

Podstatu otroctví tvořilo dvě věci: pohrdání člo
věkem a pohrdání prací. Zásady tyto označila církev
veřejně jako bezbožné a postavila na místo jejich dvé
nových, zásadních, idei otroctví zcela protivných prin
cipův. Prvním prohlásila, že před Bohem všichni lidé
jSOu si rovni; druhým nazvala práci věcí chvály hodnou.
Tím pak neodstranila“ církev různosti stavův, ani ne
vystoupila proti různým titulům závislosti jedněch na
druhých, nýbrž hlásala celému světu, že za zdeptání
lidských práv druhého čeká stejná odpovědnost pána
i otroka. Zároveň pak působila církev na své nejlepší
děti, aby otrokům svým daly svobodu. Oasy takových
rodinj,ež snažily se býti bez otroků, byly arci z počátku
nečetné; než příkladem svým nutkaly jiné k mírnému
zacházení s otroky a byly zároveň jakýmsi minia
turním modelem, dle něhož měla se v budoucnosti

') L. c., Sv. ll. p. 1344 Cfr. Broglie, Lléglise et l'empíre
romain au IV. siěcle; Sv. 1., p. 62.

*



vytvářiti celá společnost. Církev vzala tedy z rukou
svého božského zakladatele již hotové principy nového
řádu společenského a nemeškala štípiti je v duši lid
stva; — avšak vyvodění posledních konklusí z principů
těch ponechala'pozvolné práci dějin.

Tato z nebeské sýpky na zemi vržená zrna po
čala pak ihned stkvělé vydávati plody. V duši otro
kově zaujala místo nenávisti láska k jeho pánu spolu
s vědomím povinností jeho; neboť ačkoliv častokráte
nenabyl plné volnosti, viděl přece, že církev právě
tak ho ctí, jako jeho chlebodárce, týmž na čele mažíc
ho sv. olejem a k téže připouštějíc ho hostině eucha
ristické. Ba, co více, od té doby mohl státi se nejen
manželem a otcem rodiny, nýbrž i knězem, biskupem,
ba i papežem, a tak představeným těch, kdož od
narození byli svobodní. Nejvíce však viděl se otrok
povznesena tím, že církev ostatky jeho soudruhů, kteří
krev za Krista prolili, na oltáře vznesla a k nim se
modlila jako k mocným orodovníkům u Boha. Dostačít
věru v té příčině poznamenati, že sv. Nereus a Achil
leus, panna lyonská Blandina, družka sv. Perpetuy Feli
citas, Bonifacia, Maria, Euelpia, Emerenciana, a mnoho
jiných svatých mučenic a- mučeníků — byli otroky.

Že také v povaze pánů nastala změna“ v nazírání
na otroctví, toho důkazem jsou pomníky hřbitovní,
z nichž se dovídáme, že pánové křesťanští přijímali
rádi tělesné pozůstatky svých otrokův & propuštěnců
do svých vlastních rodinných hrobův a že pokládali
to za svou povinnost, aby s nimi zacházeli laskavě a
mírně.

Jeden náhrobek ku př. vypravuje, že nebožka
byla všem milá, k chudým "milosrdná, k otrokům do
brotivá: omnibus cara, pauperibus pia, man
cipiis benigna. ,) Jiný hlásá: Zde odpočíváv pokoji
Arenberga požehnané paměti... obdařila svobodou
sluhu jménem Mannona na vykoupení své duše z muk
očistcových. 2) — Jiný zase vypočítává až šest otroků,

') Viz Le Blant Inscri tions chrétiennes d 1 G 1 .
Sv. n. n. 450. ' P 8 & au e,

2) Ibid., n. 374.
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jež v testamentě svobodou obdařil jakýsi Manne
1eubus. ') '

Na náhrobcích otroků zmizely pak již v prvém
věku téměř úplně názvy:servus,libertus, liberta,
a místo toho zovou se všichni rádi v nápisech sluhy
Božími -— servus Dei, famulus Dei, Baško; 105
0395.

Ale ještě jeden máme druh dokumentů, jež zají
mavě objasňují postavení otroků v domech křesťan
ských: jsou to bronzové obruče, sletované nebo sbité
hřeby, “) jež dávány byly na šíji otrokům, kteří utekli
svym pánům. Na obruči byl zavěšen, a čase n i k ní
přibit štítek s nápisem, vyjadřujícím adressu pánovu.
Adressa ta označovala kromě jména též stav, ulici
nebo třídu města, a žádalo se v ní, aby každý, kdo
by sběha potkal, ho chytil a pánovi dodal. Již pouhy
pohled na obrouček ten působil, že voláno: tene,
tene — chyt ho! Takových obroučkův a štítků našli
a popsali archaeologové doposud jedenadyacet, z nichž
jeden jest ve Florenci, ostatní pak v Rímě. Jeden
z nich uroben je z mince, s níž setřen byl před tím
obraz císaře Konstantina. Forma štítků těch jest různá:
jsou okrouhlé, čtvercové, obdélníkové. Popíšeme jich
několik, počnouce nejzajímavějším. Jest kulatý, má
asi 0.053 m. v průměru a visel kdysi na obruči otro
kově. (Viz obr. 5., str. 90.) Nápis má po obou stranách,
z nichž každý podává adressu jiného pána. Hlásá:

; TENE ME ; TENE ME QVI
ET REVOCA ME IN A FVGI ET REVO
FORO MARTIS AD CA ME IN CELIMON

MAXIMIANVM TIO AD DOMV EA

ANTIQVARI PIDII V. c.
VM. BONOSO %.

') Ibid., n. 379. Srv. též Ros si, Bullett. di archeol. crist.
z r. 1873, str. 40; z r. 1874, str. 44.

?) Cfr. Pignorio, De servis eorumque miseriis; Padua
161.3. »Hae lamellae, — píše na str. 21. ——ut ego quidem sentio,
cIavxs capitatis ad collaria afíigebantur, ut indicio suo proderent
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T. j.: »Chýť mne a dodej T. j.: »Ghýť mne, pro
Maximianovi antiquáři ') tože jsem utekl, a odved'
na foru Martově“ mne Bonosovi na hoře.

Celius, do domu senatora
Elpidia.c '

Okolnost tato, že na
témž štítku nalézají se
dvě adressy, nutí k úvaze,
že buď nalézal se po—
stupmo na šíji dvou
otroků, nebo též jen je
dnoho, který však měl
dva pány, Maximiana &
Bonosa, a utekl oběma.
Na prvém nápise vidíme
ještě dva monogramy Kri
stovy, na druhém jest
jenom jeden. Forma prv
ního monogramu jest
starší, a proto i celý ná—

Obr. 5. ——Stítek otrokův. pis. !)

;;;mNEME >€<=„_

EĚBĚYQWHN

Fugi Tene Me
Cum Revocu

Veris Me DJI
Zonžno Accipis

Solidum. 3)

T. j.: »Utekl jsem. Chyt mne. Dovedeš—li mne
k mému pánu Zoninovi, dostaneš dukáta

fugilívos.c Viz též Fabretti, lnscriptionum antiquarum, quae
in aedibus paternis asservantur, explicatio; Romae 1702, p. 522.
Z novějších srv. Rossi, Bulett. z r. 1874, p. 40. nn. _Lefort,
Etudes sur les monuments primitifs de la peinture chrétienne en
Italie et mélanges archéologiques; Paris 1885, p. 263. nn.

.) Antiquáři zabývali se přepisováním děl klassických & re
staurováním starých kodexův.

2) Rossi klade adressu Bonosovu do konce čtvrtého nebo do
samého _počátkupátého století. Bullett. 1874, p. 52.

3) Stítek ten viděli jsme v museu Kircherově v Římě; jest
proto zajímavý, že slibuje dukát t mu, kdo by sběha chytil.
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Ve Frascatti poblíž Říma nalezena byla nedávno
na šíji skeletu otrokova těsná obruč & na ní následu
jící v jedné řadě psany' nápis:

Teue me et reboca me Approniano Palatino ad Mappa
Aurea in Abeutino quia fugi ")

T. j.: »Chyť inne & odevzdej Appronianovi Palati
novi v Mappa Aurea na Aventině, neboť jsem utekl.“

Jiné nápisy žádají:

'Revoca me in Via Lata ad Flavium d(omiuum) m(eum).
-—Revoca me in bia Lata ad Gemelliuún) medicu(m).—
Tena me quia fuqi et o'evoca me domino mea Bonifatia

Linario.

T. j.: »Dodej mne pánu mému Flaviovi na Via
Lata. — Dodej mne lékaři Gemelliovi na Via Lata. ——
Chyť mne, neboť jsem utekl, a dodej mne pánu mému
Bonifaciovi, obchodníku lnem.<<

Tena me quia fug(i) et reboca mc Victori acolito a do
minicu Clemeutis. 2)

T. j.: »Zadrž mne, neboť jsem utekl, a odevzdej
akolythovi Viktorovi při kostele sv. Klementa.<<

Rebeca me in basilica Pauli ad Leone(m).

T. j.: »Odevzdej mne Lvovi při basilice sv. Pavla.<<

Ze dvou posledních nápisů se dovídáme, že také
některé kostely a kláštery měly své otroky. Užívání
těchto štítků rozšiřováno jakousi pověrčivostí; připi
sovánať jim jakási moc, aby zadržely otroka od útěku.

') Viz Academie des Inscriptions et Belles Lettres; Paris
1887.Sv. XV.;Bulle tin d' Avril, Mais, Juin, p. 220,221.
R e b .oc a místo r e v o c a, podobně jako nejednou b ia místo via.

") A dominicu místo a dominico. Nápis tento obja
sňuje počátek basiliky sv. Klementa v Rímě. Slova dominicum
užívali křesťané na označení svých svatyní před polovici čtvrtého
století ; později vyšlo již z užívání. Z toho následuje, že basilika
sv. Klementa existovala již v první polovici čtvrtého století.
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»Štítku, drž mne, abych neutekl“ — praví jeden nápis:

»Bulla, tene me na fugia(m).<<

Z které doby pocházejí však monumenty ty? De
Rossi tvrdí, 1)že se jich užívalo od dob Konstantina Vel.
až do panování císařův Honoria a Arkadia. Největší
část připadá jich na století čtvrté; některé patří ještě
do samých jeho počátků, jiné do konce století čtvrtého,
jiné konečně klásti dlužno do věku pátého; — celkem
tedy kladou památky ty do dob, kdy křesťanství na
bývalo již vrchu.

Již samo existování takovýchto obroučků zdá se
býti podivno, a ještě podivnější jest, že nalézáme na
nich monogram Kristův. Jakým způsobem mohli kře
sťané dávati znak vykoupení na nářadí otrocké, na
řetěz, jenž bránil ubožákovi ve spasném útěku? Nebyla
to snad profanace jména a kříže Kristova? Na první
pohled zdálo by se, že tomu tak, ale povšimneme-li
si věci blíže, jest nám vyznati, že podobně jako výše
uvedené náhrobky, tak “i tyto zbytky starožitnosti kře
sťanské jsou svědky a památníky veliké revoluce mravní
a přetvořování náhledův o otázce otroctví. Hlásajíť
zajisté, že církev, jakmile nastal mír, pronikala duchem
svým zákonodárství římské a že aspoň polehčila osud
otrokovi tam, kde nemohla ho ihned obdařiti úplnou
svobodou. Pán-pohan vypálil chycenému sběhu-otro
kovi na čele znamení, jež ho ranilo a na vždy hanbou
pokrylo. Krutou praxi tu odstranil zvláštním zá
konem Konstantin, 2) pod vlivem zákona Božího, jenž
hlásá, že člověk jest stvořen k obrazu a podobenství
Božímu. Místo znamení na čele dostal uprchlý otrok
obrouček na šíji. I mohlo se na obroučku tom nalé
zati jméno Kristovo, jelikož pouze jménu tomu za
vázán byl otrok zmírněním svého osudu; sub au spi
ciis Christi vešel v život odporný obrouček, ale
s ním přestalo stygmatišování. A tak i tu splnilo se

') Bullett. z r. 1874, p. 60.
*) Cod. Theod. 1x. 40., 2. Cod. Just. 1x., 47., 17. Zákon

ten týkal se hlavně těch, kdož do dolů byli odsouzeni, aleiuprchlí
otroci z něho kořistili.
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slovo hlasatele křesťanského,že svoboda jest vynálezem
křesťanským, — že jde ža Kristem, kam on přichází,
zanikajíc v národech spolu s jeho odchodem.

%4. Rehabilitace práce.

Mozolná práce uložena lidstvu jako trest. Pohana
trestu toho nespočívá však v tom, že člověk únavné
práce se podjímá, nýbrž jediné v tom, že hříchem si
jí zasloužil. Nejlepším toho důvodem jest to, že Bůh
sám jařmo práce na se vzal, zrodiv se v dílně chu-'
dého řemeslníka; od té doby, kdy Kristus vzal do
rukou topor a dláto, nikdo již nesmí pohrdati prací
a nikomu též není dovoleno jí se vyhýbati. Jestiť to
přikázání apoštolské, dané všem: »že nechce-li kdo
dělati, aby také nejedl<<.1) Křesťanství tedy i zde pro
vedlo změnu tím, že na místo nucené práce otrokovy
postavilo svobodnou práci dětí Božích. Že práce takové
věřící se neštítili, dokazují opět pomníky hřbitovní.
Zvláště dva listy knihy epigrafické, rozvěšené v portiku
paláce Lateránského v Rímě, jasně ozařují práci prv—
ních křesťanů; jsou to nápisy dvanáctého a šestnáctého
pilastru. První jmenuje prostě několik křesťanských
řemeslníků; druhý charakterisuje zaměstnání zemřelého
symboly, jako kladivem, úhelnicí, nožem, nůžkami,
vahou, soudkem atd. Uvedeme několik náhrobních
nápisů, jež téměř všechny pocházejí z katakomby
sv. Domitilly:

LOCUS ADEODATI
PORCINARI ET ACUTU

LAE SIBI BI' FECERUNT

T. j.: »Hrob Adeodata, obchodníka vepřovým do
bytkem, a Akutuly; připravili si jej za živa.<<2)

') II. k Thessal., III. 10.
“) Bi(bi) misto vivi.



_94_

FELICISSIMA
OLIARIA

T. j.: »Felicissima, obchodnice olejem.<<

| DE BIANOBA

POLLECLA QVE ORDEV BENDET DE BIANOBA

T. j.: »Zde odpočívá Pollekla, jež prodávala ječmen
na Via Nova.cc *)

RVFVS TABELLA
RVS DEPOSITVS IIII IDV

DEC

T. j.: »Zde odpočívá Rufus, archivář, pochován
4. dne před Idami prosincovými.<<

Benemerenti Bonitatio Scriptori Grammatica Aeliana
uxor.

T. j.: »Zasloužilému Bonitaciovi, písaři, grammati
kovi. náhrobek ten postavila choť Aelianax

Jiné pomníky jmenují notáře, 2) kamenníka, ko
váře atd. V katakombě Ostrianské nalezen byl r. 1879
následující nápis vojínův:

') Jest to čís. 23. pilastru XII.
*) Povinností notářů bylo, psáti v dobách pronásledování

akta mučeníkův.
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LICINEUS MILX PRETORIANUS
AUR' PRICE COIUGI' K' BENE

MERINTI IN PACE“ COH' VI

T. j.: »Zde odpočívá Licinius, vojín pretorián. Ná
hrobek ten vzdělala Aurelia Price nejdražšímu a vele
zasloužilému choti sxému. Odpočívej v pokoji. Sloužil
v kohortě VI.<<

Obr. 6. a 7. — Fossores. Fresko z coemeteria sv. Petra
a Marcellina.

Epitafium toto pochází ještě z dob pronásledování,
neboť Konstantin pretoriány zrušil, a dokazuje spolu
s jinými, že křesťané sloužili ve vojsku.

Často setkáváme se v katakombách též s nápisy
dělníků 7.117ššoz-óv,totiž fossorův. F 0 s so r e s, 10 m aim !,
mm (Bv-.eg(od xomďa gaz, pracovati) byli křesťanskými
hrobaři, kteří při světle lampičky; jež byla jejich



sluncem, kopali ulice &krypty podzemního Říma &chy
stali lože zemřelým bratřím. (Viz obr. 6. a 7., str. 95.)
Že aspoň někteří z nich vyznali se v architektuře,
toho nejlepším důkazem je struktura kapli a galerií
hřbitovních. Uvádíme zde jenom jedno epitafium, jež
se nalézá v katakombě sv. Domitilly a uzavírá hrob
náčelníka fossorů, Diogena (viz obr. 8., str. 97. ).

Dáogenes Fossor In Pace Depositus Octava Calendas
Octobris.

T. j.: »Zde odpočívá fossor Diogénes. Ať odpočívá
v pokoji. Pochován byl osmého dne před Kalendami
říjnovými.<<

Zmínku o fossorech nalézáme též u sv. Jeronyma ')
a Epifania; ale teprve monumenty dávají nám lepší
vědomost o jejich organisací a postavení v církvi. Do
vídáme pak se takto, že každá farnost měla své vlastní
kollegium fossorů, jež čítalo osm, ba až deset členův.
Církev pokládala je za nástupce Tobiášovy, ctila je a
připojila ku kleru. Dle mínění Rossiho nalézali se více
méně v takovém poměru kvyššim stupňům hierarchi
ckým, v jakém nacházejí se dnes v řádech bratři lai
kové k bratřím klerikům a kněžím. *)

Kromě fossorů měla stará církev ještě jiné pra
covníky, jako malíře a sochaře. Z katakomby sv. Kal
lista zachoval se nám následující pěkný náhrobek so
chařův:

Felici Filio Benemerenti Qui vixit annos
hulubice XXIII Dies X Qui exivit virgo de saeculo
k ž'dl
rglátoo et Neoíitus In Pace

dva Štětce Parentes Fecerunt

Dep IIII. Nonas Aug.

') List 49. k Innocencovi.
2) Rossi, R. S., III., str. 533. n.
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T. j.: »Rodičové učinili nápis tento Felixovi, synu

svému zasloužilému, jenž žil 23 léta a deset dní. Zemřel
jako panic a neofyta. Odpočívej v pokoji. Pochován
IV. dne před Nonami srpnovýmix — Po levé straně
kamene vyryta jest holubice s olivovou haluzkou vzo
báčku a nížeji kružidlo, dláto a dva štětce. Náhrobek
ten nalezl Marangoni a ohlásil jej v díle: »Acta s. Vi

08an „Í

\ š“- \ \ _\š
. . .._ _' \ M\\\ .

Obr. 8. — Epitafium fossora Diogena v katakombě sv. DomitillY.

ctorini<< (str. 129.). Dnes nalézá se v portiku musea
Lateránského, na pilastru XI. pod č. 24.

Novým ideám o práci ve společnosti křesťanské
odpovídá i nový jazyk náhrobní. Vedle jména zemře
lého setkáváme se totiž na pomnících s epithetv, jež
pohany naplňovalv odporem. ') Manželé zovou se s ra

[) »An quidpiam stultius, quam, quos singulos sicutopera—
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dosti na náhrobcích spolupracovníky — conlabo
rantes, conlaborones, conlaborarii. ')

V katakombě sv. Petra & Marcellina čteme na
mramorové desce:

LEONTIE —IN PACE QVE
VIXIT- ANNIS' xxvn

MENS- 1111-DIE - xxvm 
FECIT' PRIMVS ' CVM

LABORONE' SVE- (Ryba)

T. j.: »Leoncii odpočívající v pokoji! Žila let 27,
měsíce 4, dní 28. Náhrobek postavil Primus své spolu
pracovníci (cumlaboronae).<< Na konci vytesána jest
ryba, symbol Leoncie, jenž z vody křestní zrodila se
jako Ichtys — Ježíš Kristus, stavši se ho účastnou.

V jiném nápise praví muž 0 své choti, že s nim
pracovala:

Rufina Quae Mecum LaboraviH)

%5. Ctnosti starých křesťanův.

Na pláních ohnivych— Campi phlegei — kam
legenda položila místo boje Titanů s bohy Olympskymi,
povstalo ze 17setletého spánku město Pompeje. Vy
maněno z objetí smrti uvedlo nás více do tajemství
života starych Rímanů, než hromady svazků, psaných
rukou historiků, jelikož nám podalo miniaturní obraz
civilisace a morality společnosti I. století po Kristu.
Denní život byl tam zachycen jakoby in Lílagranti;
drobné události civilisace, jež ztrácejí se obyčejně pro

rios barbarosque contemnis, eos aliquid putare esse universos ?<<
Cicero, Tuscul. V., 36.; De ofíic. 142.

') Bullett. 1879, p. 108.
*) Rossi, tt. S., I. č. 62.; III. str. 538.
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!
budoucnost proto, že historikové pokládají to za sebe
nedůstojné, aby se jimi zabývali, stojí tu před okem
pozorovatelovým v celé, nahé pravdě. Tam všechny
vrstvy společenské hovoří k nám svými ústy v pozů—
stalých nápisech a malbách. Na stěnách kasáren čteme
hrubé žerty žoldnéřské; na pěkné lampě přeje si kdosi
šťastnéhonového roku —'annum novum faust um
mihi; na míře a váze napsal kupec povzbuzující slova:
kupuj a budeš míti — eme et habebis; v nápise
na zdi doporoučejí se tesaři a vozkové přízni aedila
Marcellina— Marcellinum aedilem lignarji et
plostrarji rogant ut faveat. Vjiné vyhlášce
podporuje jakýsi Paratus kandidaturu svého přítele
Pansy na úřad aedila; jinde zase čteme, že Priscus
jest hoden úřadu veřejného jakožto muž mladý,
skromný a ke každému úslužný; poněkud dále an
noncuje majitel svůj hotel: několik dobrých lož- a
nadto všeliké pohodlí. Na jiném místě vidíme na
zdi dva hady, znamení to, že není nám dovoleno
déle se tu zdržeti: mladí i staří — pravíhadové ti —
jděte něco dále za zeď, neboť místo toto znečištovati
není dovoleno. Tam zase vylévá svoji žluč opuštěná
dívka: »nemiluješ brunetek, ale vždyť ty zas ke mně
se vrátíš; to ti předpovídám<< -— pompejská Venus
Physica. ') Nalézáme tu také často návěstí divadelní a
nejednoui celé odstavce z čelnějších básnikův.

Nic však neličí důkladněji zchátralost obyvatelů
pompejských, než freska v několika domech zachOvaná. ")
Nejeden, jenž četl Tacita3) nebo Suetonia, 4) těšil se
snad myšlenkou, že historikové ti příliš černě kreslili
mravní stav své doby; zatím pak mohou malby pom—
pejské sloužiti za illustrace oněch stran, na nichž Tacit
a Suetonius vyprávějí, jakým způsobem bavili herci
a baletky Tiberia a Nerona. Pictura iustificat
historiam. Smyslnost ta a péče o břich neopouštěly

- [) Viz De Lagrěze, Pompéi. Les Catacombes. L' Alhambra;
Paris 1872, p. 127.n

V) Viz H. Roux Ainé, Herculanum et Pompei; Paris 1877,v. III.
3) Tacit. Annal. VI. 1.
') Sueton. Tiberius, 43, 4-4,45.
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pohana ani v okamžiku smrti — bral je s sebou do
hrobu. Přesvědčujíťnás o tom nejlépe obecné sentence,
jež nejednou umístil na konci pohrobního nápisu. Zde
jest jich několik:

»Quod edi, bibi, mecum habeo; quod re
liqui, perdidi — Co jsem snědl avypil, to jest mé;
co jsem tu zanechal, to jsem ztratil.<< Na jiném ná
hrobku nemá zemřely ku kolemjdoucímu jiné prosby,
leč aby mu hrobu neznečišťoval.') Jsou též takové
nápisy, v nichž si nebožtík tropí posměchz lidi i z bohův,
nebo proklíná tyto poslední za to, že mu vyrvali záhy
předmět jeho lásky.

Než, nechme již nedávno z hrobu dobyté zkame
nělé nestoudnice; cpusťme též hroby pohanské, z nichž
kromě umrlčiny vane i hniloba mravní, _“ a jděmež
do Pompejí křesťanských, do podzemního Ríma, jehož
jednotlivé části zovou se: hřbitovem Kallistovym, Do
mitillinym, Praetextatovym, Sebestiánovym, Komodil—
linym, Pavlovym, Cyriakovym, Trasonovym a Saturni
novym, Priscillinym, Anežčinym, Hippolytovým, Cyria—
činy'm atd. Našli jsme již v něm cenných příspěvků
pro nejprvnější děje církve; snad povědi nám ulice
jeho ještě i o duchu, jaky vanul v oné společnosti, jež
hřbitovy ty zakládala.

Nejprve září na podzemních stěnách těch klid a
křesťanská oddanost. Náhrobky jsou nejednou tak pro—
stinké, jak prosty a tichý byl život křesťansky za dob
pronásledování — nehlásají nic jiného, než to, co
pravil mučenik před soudcem: jsem křesťanem. Or
bati non sunt, dona dedere Deo.2) — Nezůstali
sirotky — hovoří rodiče, plni oddanosti do vůle Boží,
na hrobu svych zemřely'ch blíženců — dali je v oběť
Bohu. Jiní manželé těší se tím, že dali dítě své na
vychováníKristu: Is Christo datus.

_ ') _Rogo te_viator, noli mi nocere. Ne quis hic urinam fa.
ciat. Qui hic mmxerit aut cacarit, habeat deos superos et inferos

Í íratos. Cfr. Zell, Handbuch zur rom. Epigraphik atd.; Sv. II.,
f str. 342.

*) Rossi, Bullett. 1874, str. 138.
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Dále povídají nám náhrobky o lásce dětí k ro
dičům, o obětivosti přátelské, o pohostinnosti a milo—
srdí bohatého k chudému. .

»Coniu gi dulcissime (sic)Alexander fecit.
Que (sic) numquam mecum discordia (sic)qua
fidelis habere potuit. — Náhrobektento postavil
Alexander milené své choti, jež jako křesťanka vždy
žila semnou v pokojík Jiné nápisy hlásají, že man,
želé žili spolu v pokoji největším -- sine laesione
animi, semper con cordes, sine ull a querella. ')
Cinnamius, lektor farností Fascioliny, má na náhrobku
jméno přítele chudých. Často setkáváme se též na
náhrobcích s výrazem: alumnus —-0;emó;,jenž zna—
mená dítě, rodiči pohanskými pohozené a milosrdným
křesťanem na vychování přijaté.

Nikde nenajdeš tu na stěnách stesku nebo žaloby
na pronásledovníky, ani stopy onoho posvátného roz
hořčení, jehož nejednou plny jsou písně Davidovy.
Marně hledal bys tu žalm: Quare fremuerunt
gentes “) neboUsquequo Domineoblivisceris
in fine1n?; 3) nenalezneš ani nářků, jež vyhnanci
israelšti pronášeliv žalmé Super flumina Baby
lonís. 4) Zato však cítíš se v temných galeriích těch
jako v království Beránka, jehož obraz lásky plný,
objevující se tu za každým krokom vedle obrazu holu
bice, naplňuje duši pokojem, nadějí, odpuštěním, láskou. 5)
»V noci ——tak píše jeden z nejznamenitějších spiso
vatelů našeho století -— po každé hekatombě, jež
“vamfitheatru Flaviově se odbývala, přinášeli sem vě
řící při záři pochodní posvátné pozůstatky svých umu—
čených bratří. Jedni počítali jejich rány, jiní vyprávěli
tichým hlasem o jejich zmužilosti a vítězstvích. Zou—
falství mezi nimi nebylo, neboť stará církev neplakala,

') Yiz: Rossi, Inscript. christ., sv. l. č. 194.
') Zalm 2. »Proč se zbouřili národové ?e—
3) Žalm 12. »Až dokavád, Hospodine, budeš se zapomínati

.-nade mnou dokonce'řw
') Žalm 136. »Při řekách balylonských, tu jsme sedávali &

plakávali.c
5')Srv. L'abbé Bougaud, Le Christianisme et les temps

presents; Paris 1878, sv. Ill. str. 41.
Archueolog—ie křesťanská.. 9
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nýbrž doufala; každé tělo do lůžka hrobního vložené
bylo pro ni novým závdavkem brzkého triumfu a
appellací na spravedlnost Boží. A tak míjela léta.
tak uplynuly tři nejkrásnější věky v historii světa. <<1)
»S úsměvem na rtech — dodává hrabě de Cham—
pagny 2) — kráčel křesťan po trní a rozžhaveném
uhlí pronásledováni, maluje tím častěji na hrobech
svých Dobrého Pastýře, že nemaloval nikdy Ukřižova
ného, a hovoře tím častěji o odměně věčné, že mlčel
o svých utrpeních.<<

Především pak jsou hroby ty svědky veliké po
kory prvních křesťanů, jakož i touhy snášeti hanu
projméno Kristovo. Neboť jednak není tam nikde
názvu otroka nebo propuštěnce — jednak pak zmizely
zároveň všeliké vzpomínkyr na důstojenství a úřady
světské, jež- zemřelý za živa zastával; velmi často
i patriciové psali na náhrobcích jenom jedno jméno,
pomíjejíce úplně svých názvův a titulů rodových. Kromě
toho i sám charakter některých starokřesťanských
jmen, v katakombách zachovaných, svědčí nejlépe
o pokorném jich o sobě smýšlení.

Pohané vypůjčovali si často jmen svých od bohů
a libovali si v názvech, jež vyjadřovaly jakési vznešené
idee, štěstí, ctnosti, vlastnosti duše nebo těla; odtud
jména:Jupiter, Jovius, Jovina, Apollo, Phoebes,
Bacchus,Dionysius,Diane,Janus,Mars,Martia,
Mercurius, Hermes, Hermogenes, Minervinus,
Palladius, Venerius, Aphrodisius, Olympius,
Calliope, Augurius, Auspicius, Desiderius,
Donatus,Espectatus, Faustinus,Felix,Felicia,
Felicissimus, Felicula, Firmus, Mac-arius,
Magnus, Optatus, Pretiosa, Candida, Cale,
Agathon,Amantius,Bonosus,Castus,Concordia,
Constantia, Clemens, Dulcitius, Facundus,
Fulgens, Elegans, Charisius, Generosus, In—
nocentia, Lucia, Pudens Sanctus, Callistus,
Pulcheria, Venustus. Časem zvali se zase jmény

') Viz: Lacordaire, Lettres a un jeune homme, sur la
vie chrétienne.

2) D e C h a m p a g n y, Les Antonius, sv. 11. str. 377.
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zamilovanýchkvětin,jako: Flora, Florentius, Flo
rentinus, Florida,Laurina,Rosa,Narcissus, atd.

Skorem všechna ta jména shledáváme také u kře
sťanů, kteří právě z pohanství se vrátili; zachovávaliť
je nejčastěji před světem za příčinou bezpečnosti své,
majíco nejednou doma i v církvi jméno druhé, značící
jakési dogma nebo ctnost křesťanskou. Tak zvali se
na př.: Anastasius, Athanasius, Christianus,
Chris! inus, Christophoru s, Redempta, Re
demptus,Reparatus,Saluti a,Salvius, Soteris,
Receptus, Restitutus, Vitalis, Lucina, Refri
geri us, Refrigeria, Agapetu s, Agape, Irene,
Pax, Charitas, Pistis, Elpis, Elpidus, Ispes,
Adeod atu's, Angelica, Cýriacus, Pius, Th eo
philus, Renatus, atd.

Avšak vedle těchto všech názvův, ať od pohanů
přijatých, at na půdě dogmat křesťanských vyrostlých,
a v církvi řecké často od světců Starého Zákona
braných, shledáváme se na kamenech náhrobních zhusta
ještě s jiným, od výše uvedených zcela různým druhem
jmen, jako: Importunus, Malus, Alogius, Fugi
tivus, Projectus, Injuri osus, Exitiosus, Ca
lumniosus,Contumeliosus,Stercus,Stercorius.
Jest otázka, z jakého pramene vzešla tato směšná a ohý
zdná jména, jež jsou v tak velikém odporu s elegantními
jméný současných ctitelů starých bohův? Abý genese
jejich dala se určití, jest třeba čísti paškvilý, jež pohanští
spisovatelé . a různí z křesťanství vyšli sektáři psali
v dobách pronásledování proti pravým vyznavačům
Kristovým, —- jakož i odpovědi, jež jim tito dávali
na lživé výtký, jim neprávem činěné. Býlat' věřícím
vvtýkána zatemnělost a nedostatek všelikého vzdě
lání, ') — odkudž pošla jména jako: Alogius, Alogi a,
Insa pientia (Hlupák); býli zváni bezbožci,nepřáteli
bohův & císařů, *) — což dalo původ jménům: In j u

1)VizActa sincera: S. Martyres Scillitani,
str. 87.: »Nolitefurori huius insipientiae participes fieri;a
A c ta s. Maxi mi, p. 157.: »Jam resipisce, miser, ab insipientia
tua.<<Více příkladů viz 11Le Blanta, Inscript. sv. II., p. 66. nota.

*) Cfr. T e r tu 1]. Apolog. 1'0.
*



——104—

riosus, Calumniosus, Contumeliosus; v Římě,
v Gallií a v Africe skládána na ně vína a zodpověd—
nost za veřejné pohromy, 1) jež tehdy říši navštěvo
valy,——atak zváni: Importunu s, Exitiosus, Malus,
Malicíosus. Ostatníjména,jako: Projectus, Pro
jectitíus, Praejectus, Foedulus, Foedula, Fu
gitivus, Pecus, Pecorius, Asella, Asellus, Asel
lícus, Asellianus, Asellius, Asínía, Porcella,
Porcus, Porcia, Serpentia, Soricius (odsorex
— myš),Ima, Stercus, Stercorius,Stercoria2)
(ohyzdný, dobytek, hnůj), diktovalo nevěrcům pohrdání
křesťanem. Zpočátku dávali křesťanům jména ta po
hané; po té pak věřící si v nich zalíbili a ryli je se
zálibou na své náhrobky, jsouce tomu rádi, že mohli
pro Krista opovržení snášetí. »Rouhají se nám —
píše sv. Pavel Korintským 3) — a my se modlíme;
jako smetí tohoto světa učinění jsme a (jako) povrhel
u všech až posavád . .. ale chlubíme se také souže
n1m1.<<

A tak každá drobnůstka, jež nese na sobě stopy
života prvních křesťanů, svědčí překrásně o klidu je
jich ducha, o veselí a opravdovém štěstí vnitřním, jaké
jenom hluboká víra a upřímná láska k Bohu a bliž
nímu dáti může.

S 6. Liturgie prvotní církve.

Kdo chce psáti historii mše sv., nemůže nepo
všimnouti si katakomb římských. Tam najde nejstarší
křesťanské oltáře, ony de Rossim nazývané sepolcrí
a m e n s a (viz obr. 9. na str. 105.),jež nejsou leč hroby ve
vulkanické půdě v podobě obdélníkové skříně vydlabané,
nebo sarkofagy v otvor, ve stěně podzemní kaple hřbi
tovní vytesaný, postavené; nade skříní nebo nad sarko

!) Viz: Tertu 11.,1. c., 404 Arnobius, Adversus gentes
I. 3.

') Viz: Le Blant, 1.c., p. 62.; de Champagny, l.c.,
sv. II. str. 377.; Becker, Die Inschriften der rómischen Kata
komben, Gera 1878, p. 7.; Bayet, De titulis Atticae christ., p.
85. nn.; Ritter,-De compos. tit. christ., str. 5.

=) 1. ku Korint., IV. 13; k Říman. v. 3.
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fagem, kdež uloženy posvátné tělesné pozůstatky mx.
čeníkovy, nalézá se čtvercový nebo polokruhový oblouk,
často malbami ozdobený (arcosolium); kamenná při
krývka hrobu nebo též víko sarkofagu tvořilo pak
mensu na níž sloužena byla oběť nejsvětější. Časem
nalézá se v kryptě jenom jeden takový oltář, a to
proti hlavním dveřím; někdy však nalézají se oltáře
i u bočních stěn.

Sám fakt, že v nejstarších částech hřbitovních
oltáře takové se nacházejí, jest velice důležitý; doka
zujeť, že nebylo doby, v níž by církev nebyla sloužila
mši sv., 3. že každý, kdo chce hájiti Kalvína, jenž oltáře
z kostelů odstranil ja
kožto novotu čistému
učení Kristovu prý od
porující, musí si na
před namluviti, že dě
jiny a hřbitovy prvních
století hlásajínám lež.

V katakombách sv.
Kallista a sv. Priscilly
máme dále starý obraz
mše sv. a sv. přijímání
(Viz níže knihy L, dílu Obr. 9. ——Sepolcro a mensa'.
IV. % 5. d.); jedna
pak malba v podzemí sv. Priscilly představuje nám
slavnostní obláčku řeholnice, podávajíc nám zároveň
obraz obleku, jakého užívaly ve II. století děvy Bohu za
svěcené. (Viz níže obr. 63.)

Kromě toho máme v podzemních kaplích hřbitov'
ních vzory a plány basilik IV. století (viz obr. 10. a 11.
na str. 106. a 107.),jakož i stopy zpovědnic a biskupských
stolcův. Vůbec neváháme tvrditi, že nedaleká jest již
doba, kdy bude možno z materiálu pomníkového zbudo—
vati kromě monumentální dogmatiky i budovu monu
mentální, t. j. na základě pomníků zbudované liturgie. ')

') Srv. Rohault de Fleury, La Messe. Etudes archéolo
giques sur les monuments, Paris 1883, sv. I. — Corblet, Hi
stoire dogmatique, liturgique et archéologique du sacrament de
Baptéme; Paris 1882, Týž, Histoire dogm., litur.g et archéol. du
sacram. de 1“Eucharistie; Paris 1885, sv. I. a II.
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Nejvíce světla dodávají katakomby pohřebním
obřadům prvnich křesťanův. .

Žid vyhýbal se co nejúzkostlivěji všelikému doteku
s mrtvolou, jakožto věcí nečislou; a dotekl-li se jí
náhodou, stával se nečistým a :pod trestem smrti
potřeboval očisty. U ekův a Rímanů znečišťoval
pouhý pohled na mrtvolu a znedůstojňoval úkon nábo
ženský tak, že musil býti přerušen a znovu započat.
Jinak však bylo tomu u křesťanů. Věřící neměli od
samého počátku domněnek těch a onoho odporu
k mrtvole, a s podobnou pietou opatrovali a nesli do\&

\
Obr. 10. Plán podzemního kostela v katakombě sv. Anežky.

a a b = chodby ke kostelu vedoucí; ::= vchod; dd : místo pro muže;
gg = místo pro ženy; e = presbyterium; f:: vchod; l: = sedes ponti
ficalis; ii = sedaclla pro klerus; [! : sloupy; mn = výklenky; oo :
sloupy; p ==zbytky mramorové podlahy; q -: jakási předsíň chrámová.

hrobu mrtvolu zemřelého bratra svého, s jakou Josef
a Nikodém mrtvolu svého Mistra. Co Bůh utrpením
a smrtí svou očistil, nesměl nikdo považovati za ne
čisté. Na jednu jen věc pamatovali věřící neustále,
na to totiž,-abyr těla svého neposkvrnili nečistotou
hříchu, těla pak pokáním očištěná byla jim chrámem
Ducha sv. a zárodkem příštího slavného zmrtvých
vstání. Nad ložem nemocného bděla jeho rodina a
kněz, jenž konal modlitby, které obsahem připomínají
zcela dnešní commendatio animae čili modlitby
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za umírající. Když nemocný zemřel, zavřeli mu nej
bližší příbuzní oči a ústa, umyli jeho mrtvolu &
natřelí ji olejem, aby jí uchránili rychlého rozkladu;
po té zavinuli ji v prostěradla. Po vykonání těchto
povinností se strany rodiny a fossorů převzala zemře
lého církev a nesla ho veřejně — nejednou i upro
střed největšího pronásledování — na ramenou svých

////ý
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Obr. 11. — Plán podzemního kostela v coemeteriu ad Clívum
Cucumeris.

A : vchod do chrámu z dolejšího poschodi- B .—vchod do chrámu
z hořejšího poschodí; C = vchod z hořejšího poschodí do chrámové
předsíně (dovestibulu); D : nové schody k vestibulu; E : stupně ve—
doucí ke schodům D; F = stupně mezi předsíní &chrámem; G = troj—
členný prostor chrámový, rozdělený výstupky H; I : apsis s výklen
kem K a L; N = vedlejší místnost (snad Secretarium); M : novější
průlom ve skále; 0 = vchod do starší krypty v niveau hořejšího po
schodí; P : čtyřčlenná krypta; Q : zbytky profánní budovy; R _-.—_no

vější okno, jež spojuje P 5 G.

hrobařů za modliteb & za zpěvu žalmů do svého
hřbitovního podzemí; neboť pohřeb křesťana nebyl
nikdy aktem soukromým, nýbrž vždy obřadem nábo
ženským a církevním. Na hřbitově sloužil farní kněz
v budově nad zemí (cella, schola, memoria mar—
tyrum), nebo na nejbližším hrobě mučeníkově
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v kryptě podzemní za zemřelého mši sv., která se
zvala sacrificium pro dormitione, pro refri
gerio; — přátelé modlili se mezi tím u mrtvoly,
držíce v rukou hořící lampičky, neboť v kapli mohlo
se jich směstnati jen málo. Po skončené oběti vykonal
kněz nad mrtvolou ještě předepsané liturgické m0-
dlitbya ukončil celý akt pohřební slavnostním Re—
quiescat in pace, k čemuž lid odpovídal: Amen.
Po té uložili fossorové mrtvolu do hrobu, ve stěně
chodby nebo kaple vytesaného (viz obr. 12), posypali
ji slabou vrstvou vápna, aby výpary nekazily povětří
a uzavřeli otvor několika cihlami nebo mramorovou

Obr. 12. — Katakombová chodba s hroby ve stěnách.

deskou. Byl-li nebožtík zámožný nebo umřel-li jako
mučeník, ozdobil křesťanský umělec nejednou hrob
jeho květy a náboženskými obrazy; na náhrobním ka
meni pak napsal příbuzný, fossor nebo sochař, vedle
jména poslední, z úst kněze zachycené přání: In pace
— Odpočívej v pokoji! (viz obr. 13. na str. 109) Výraz
ten zaujal místo pohanskéhoVale nebo: Sit tibi te rra
1evis(Budiž ti země lehkou), & najdeme-li ještě někdy
slovo Vale na hrobech křesťanských,je vždy spojeno
sjiným rčenim, jako na př. ve formě:

Vale mihi kara in pace.
Cum spirita (sic) sancta in Christo. Í)

T. j.: »Vale drahá v pokoji.
8 dušemi svatých odpočívej v Kristua

') Viz de R ossi, B. s., sv. 111.p. 132., 246., 497.
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Jedním z nejzajímavějších rysů dávných národů
byl obyčej, že plnili hroby různými předměty, jež slou—
žily nebožtíkovi za živa buď k zábavě nebo ku práci. ')
S obyčejem tím setkáváme se u Babyloňanů, Peršanů,
Židů, Egypťanů, Germánů, Gallů, Slovanů; nejvíce však
přeplněný jsou věcmi takovými hroby řecké aetruské..
Možnoťtam nalézti krásnou zbroj, nádherný šat, ná
řadí, klenoty, stříbro a zlato, mince, náčiní pracovní, ná—
činí posvátné anáčiní kuchyňské,bai potraviny.—Z jaké
myšlenky vyrostl as divný obyčej ten? Z přesvědčení,
že hrob jest druhým přibytkem, v nějž zemřelý vchází,
aby tam nový započal život; z téže více nebo méně—
jisté a jasně víry v záhrobní život, jež starým Ger-—
mánům a Litvi
nům kladla na
hranici vedle je
jich mrtvoly též
věci aosoby jim
za živa milé.

Z předmětů,
jež nalezeny je
dnak uvnitř, je
dnak též ve vá
pně vně hrobů
křesťanských, a
jichž značná část
chová se dnes v křesťanském museu ve Vatikáně,
jmenujeme nejprve zábavné věci různého druhu, jako:
kostky z kamene a ze slonové kosti, loutky, masky

-z terrakotty, zvonky z bronzu nebo ze stříbra, skle—
něné kachničky a kuličky, jeleny z bronzu atd., Dále
nalezeny na.hřbitovech potřeby toaletní, jako: kovová.
zrcadla, ozdoby kol šíje, náramky, jehlice do vlasů,
hřebeny, náušnice, paruky, drahokamy, prsteny, kousky
drahých látek, knoflíčky atd. V Kircherově museu
v Rímé viděli jsme z katakomb pocházející, as palec
dlouhou rybičku z bronzu, jejíž proditá ústa dokazují,
že ji kdysi nosila na šíji křesťanka. Kromě toho na

') Viz: R aul Roche tte, Tableau des Catacombes;Paris
1887 str. 241. nn.; Armellini, Il cimitero di s. Agnese sulla.
Via Nomenlana; Řoma 1880.

Obr 13. — Deska hrob uzavírající s ná
pisem a symbolickými obrazy.
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lezeny vně hrobů nádobky s krví mučeníkův &zbytky
lahviček se dny, jež pokryty cennými symbolickými
kresbami, & uvnitř ještě různé nástroje umučení a nej

Í (ff/W

Obr. 14. — Bronzová lampa z galerie degli Uffizi ve Florencii.

„rozmanitější lampičky hliněné, bronzové, a několik
stříbrny'ch. Užívalo se jich k osvětlování temného pod
zemí, při službách Božích & při pohřbech; některé.



z nich hořely p_fz ,pakpředhro- [
by zemřelých <
ve výroční den
jejich smrti.
Podoba jejich
jest rozma
nitá; nejča
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Na jedné ta
kové bronzové
lampičce, jež
nalézá se ve
Florencii v ga—
lerii degli Uf
fizi, sedí u kor
midla loďky
muž a drží
v pravé ruce svitek zákona, kdežto rukou levou řídí
kormidlo; druhý stojí na přídi lodi a modlí se. Na
stožáru pak nalézá se tabulka s nápisem:

DOMINVS ' LEGEM
DAT' VALERIO' SEVERO

EVTROPI' VIVAS

T. j.: »Pán dává zákon Valeriovi Severovi;
Eutropie, žij (v Bohu)!a (Viz obr. 15.)

Osoba u kormidla sedící znamená Krista, jenž
dává zákon života; muž, jenž stojí na přídi lodi, jest
obrazem Valeriovým a vůbec každého křesťana, který
plyne bezpečně v loďce církve po cestách zákonem
Božím vytčených do přístavu blaha věčného.

Z tohoto krátkého nástinu vidno, že z materiálu
v ulicích & krvptách podzemního Ríma se nalézajícího
dal by se sestaviti bohatý' a zajímavý traktát 0 po—
hřebních obyčejích staré církve.

Obr. 15. — Táž lampa s nápisem na stožáru.
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$ 7. Archaeologie jako doplnění patrologi'e a
hagiologie.

Jestliže objevení rukopisu s textem ještě netištěným
& do prvních let církve sáhajícím vyvolá napjetí a ruch
v celém světě vědeckém, jenž trvá tak dlouho, pokud
učenci všech zemí dosyta o něm se nevymluvili, -—
není pranic s podivem, že všichni pohlížejí s jistou
horečnou netrpělivostí ke katakombám, tomuto nej—
staršímu archivu křesťanstva, z něhož od několika let
vyjde vždy čas od času na světlo nějaký starý, posud
neupotřebený manuskript. Cena rukopisů těch jest pak
tím větší, že nejen historii církevní doplňují, nýbrž
nejednou i temné stati Otců církevních objasňují, ztra
cené strany jejich svazků doplňuji a seznam jejich
spisův a zajímavé rysy jejich života podávají. Z důvodů
těch zove je “deRossi právem zvláštním druhem staro—
křesťanskéliteratury a důležitou částí patro
logie. ') Jedny z rukOpisů těch zredigovali Otcové cír—
kevní sami, kdežto jiné vyšly z rukou křesťanských
umělců nebo fossorů: všechny pak obdržely aspoň
mlčky schválení církve věřící.

Na prvém místě klademe epitafy Aberkia z Hiero
pole & Pektoria z Autunu. Protestanté i katolíci staví
je vedle nejlepších částek, vyňatých ze spisů nejstar
ších Otců; jedni i druzí zovou je cennými zbytky kře—
sťanských básní dogmatických, jež'spolu s jinými po
dobnými nápisy tvořily kdysi zvláštní, bohatý oddíl
literatury patristické. Hned po těchto epitafech dlužno
pak uvésti několik fresek z II. a III. století, jež mohou
sloužiti za illustrace některých statí Otců církevních a
starých spisovatelů křesťanských.

Slyšeli jsme dále, že náhrobky Marcellův a Euse—
biův ze lži usvědčily pomluvy, jež na papeže ty uvalili
Donatisté, vyčítajíce jim odpadlictví od víry. Ale nejen
památka těchto dvou papežů byla pomníky hřbitovními
očištěna: po dlouhých a mozolných badáních de Rossiho

;) »Quare -hi tituli metrici habendi sunt tamquam genus
quoddam proprium litterarum christianarum: et ipsius, ut dici
solet, patrologiae pars haud spernendac; Inscript. T. II. p. VII.
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objasněna a rehabilitována v dějinách i pamět papeže ze
století III.,jehož činy a charakter poskvrnil nespravedlivě
autor spisu Filosofumena, vině ho, že přál bludům Noe
tovým a rozpoutal církevní disciplinu. ') Jest to sv. mu
čeník Kallist u s, muž velikéhosrdce a nezlomné vůle,
jenž po mnohá léta velice působil na Společnost své doby._
Nehodláme podávati na místě tomto obšírnější životopis
jeho; čtenář najde jej v znamenitém spise Dollinge
rově: »Hippolýtus und KallistuS<<. Mý dotekneme
se života jeho jen potud, pokud ozářen jest novým
světlem katakomb.

Již „za papeže Zefýrina (199—217) zaujímal Kalli
stus v Rímě význačné místo jako archidiakon církve
římské a její prokurator a zástupce před vládou svět
skou. Pod jeho dozorem sloučeny podzemními gale—
riemi v jeden hřbitov area Lucinina a area Caeciliina,
a tato poslední přeměněna v officielni pohřebiště řím
ských biskupů; jeho péčí vystavěna též v podzemí tom
řada krypt, známých dnes pode jménem kaplí svá—
tostí,atý ozdobený cyklem fresek, pod jichž závojem
tají se nejhlubší tajemství vírý naší. (Viz níže knihv
I., dílu IV. % 5. d.) V uznání těchto prací a snah na
zvali křesťané celý hřbitov ten coemele'riem Kallistovým,
ač Kallistus pochován v katakombě sv. Kalepodia při
Via Aurelia. Nemalých zásluh o církev získal si též
moudrými ustanoveními, jimiž zorganisoval duchoven—
stvo římské, zreguloval disciplinu zpovědní a utvrdil
vážnost manželství, uzavřeného mezi otrokem nebo
propuštěncem a římskou patricijkou. Tuto podáváme
příklad takové mésalliance, platné přede tváří církve
.a neuznávané zákonem světským: 2)

FLABIAE SPERANDAE COIVGI' SANCTISSIMAE'
INCOMPARABILI MATRI OMNIVM ' QVAE BIXIT

MECV' ANNIS ' N' XXVIII ' M ' VIII' SENE' VL .
LA ' BILAE ' ONESIFORVS ' C' F ' COIVX. B

EMERENTI FECIT

') Viz rozpravu Rossiho v Bullett. di archeol. crist.
z r. 1864, str. 52; z r. 1866, str..17—98.

') Manželství ta prohlášena za neplatna úchvalou senátu za
panování Marka Aurelia a Kommoda; viz Bullett. di arch.
crist. z r. 1881, str. 67.
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T. j.: »Flavii Sperandě, choti nejctnostnějšía sobě
rovné nemající, matce všech, jež žila se mnou v nej—
větší shodě (sene ulla bilae) let 38, měsíců 8, ženě
rodu vznešeného (senátorského) dobře zasloužilé, ná
hrobek ten postavil Onesiforus.<<

Dle zákonodárství římského byli otroci neschopni
uzavírání sňatku mezi sebou. Společné žití dvou osob
-—otroků bylo prosté contuberníum. Neplatné bylo
též manželství dcery senátorské s propuštěncem; pro
vdala-li pak se dcera senatorská za muže stavu niž
šího, ale svobodného, bylo sice manželství to před zá
konem platné, ale žena taková ztrácela svůj vyšší spo
lečensky stupeň.

Paragrafy ty byly velice příkré, zvláště pro ženy
rodu senátorského, jež u větším počtu ku křesťanství
přestupovalymež téže třídy mužové. Nechtěla—li se ta—
ková křesťanka provdati za pohana, zbýval jí pouze
vyběr mezi stavem panenství a od státu neuznaným
sňatkem s propuštěncem nebo otrokem.

Kallistus přispěl tedy senátorkám těm a prohlásil
manželství mezi svobodníky a otroky uzavřené a od
státu neuznávané za platné, chráně spolu i jejich dů
stojnost a rodový titul. Ovšem důsledky právní takového
sňatku byly vládou světskou neuznávány, avšak sňatek
ten měl aspoň sankci mravní a legalisaci církevní.

Zkratky (sigla) C. F. (clarissima femina) ukazují
že Speranda, z rodu Flaviů, byla právě takovou se
nátorkou, jež provdala se za Onesifora, muže beze jména
rodového, a proto buď propuštěnce nebo otroka.

Kámen ten nalezen byl v katakombě Flavie Do
mitilly a pochází z III. století.

Kallistus měl zavilého odpůrce v knězi Hippoly
tovi. Nuž, a také tuto osobu ozářily paprsky badání
archaeologického. Hippolytus pokládán byl po věky za
biskupa z Portus romanus; zatím však byl. učeným
presbyterem římsky'm a vzdoropapežem mezi lety 222.
a 235. Bojuje proti Noétovym & Sabelliovym bludům
o nejsv. Trojici, upadl v subordinacianismus a učil, že
Kristus jest nižší Boha Otce. Teprve vyhnanství a smrt,
za víru podstoupená, smířily ho s církví a postavily
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na oltář. Papež Fabian převezl mrtvolu jeho ze Sar-
dinie spolu s mrtvolou Pontianovou a pochoval ho na
hřbitově při cestě Tiburtské, nazvaném později hřbitovem
Hippolytovým. Mezi jinými navštívil hrob jeho i poěta
křesťanský IV. věku, Prudentius. Jiný poutník napsal
pak na stěně jeho hřbitova modlitbu, v níž prosí mu—
čeníka, aby přimluvil se u Boha za přítele Sidonia:

REFRIGERI TIBI DO
MNVS IPOLITVS SID...

T. j.: »Kéž chladu (osvěžení) vyprosí ti sv. Hippolyt,
Sidoniei<<

Papež Damasus umístil nad jeho hrobem epigram,
v němž vypravuje, že Hippolyt byl nějakou dobu
stranníkem Novatovým, ale když pronásledování stihlo.
církev, že se vrátil & vybízel lid, aby jedině víry kato—
lické se přidržel. Za toto veřejné vyznání obdržel věnec-.
mučenický:
Hippolytus fertur premerent cum iussa tyranni,
Presbyter in sehisma semper mansisse Novati.
Tempore quo gladius seeuit pda viseera matrz's,
Devotus Christo. peteret cum regna piorum,
Quaesisset populus ubinam proeedere posset —
Catholžeam dz'xisse fidem sequerentur ut omnes.
Sie master meruit confessor marty/r ut esset.
Haec auditu refert Damasus; probat omnia Christus..

R. 1551 nalezena byla na půdě hřbitova sv. Hip—
polyta při basilice sv. Vavřince za hradbami krásná
socha, dílo to z III. století, představující znamenitého
kněze jako učitele, sedícího na kathedře (viz obr. 16. na
str. 116). Po stranách kathedry, jež nalézá se dnes v kře
sťanském museu sarkofagů v Lateráně, vyryty jsou tituly
jeho spisů jakož i jím uspořádaný cyklus velkonoční,
obsahující dobu od r. 222—234. Tento seznam spisů
jest velice důležit nejen proto, že vydává svědectví
o neobyčejném talentu muže toho, nýbrž ještě více
z toho důvodu, že nám dává, třeba jen částečně, po
znatiústrojí bohoslovecké školy římské.

Že duchovní akademie, podobná katechetské škole
alexandrijské a antiošské, v Rímě existovala, nepod—
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Obr. 16. — Socha sv. Hippolyta.
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léhá nejmenší pochybnosti. Přicházeliťdo Říma všichni
novotáří z Afriky, Egypta a Asie: přišel sem Valentin,
Marcion, Cerdon, Praxeas, Karpokrates, Kleomenes,
Artemas, Apelles, Sabellius a jiní, a snažili se o to,
aby disputacemi a exegesí Písma sv. získali co možná
největšího počtu přívržencův. Na toto počínání jejich
& nástrahy nemohla ovšem církev hleděti lhostejně a
musila hned od počátku proti kathedře jejich postaviti
dobře zorganisovanou školu bohosloveckou, jejímž
úkolem bylo, aby vedle pěstění vědy positivní odrážela
útoky a vyvracela bludy nepovolaných učitelův. Ve
škole té učili posloupně professorové, jako sv. Justin,
Rhodo, Cajus, Hippolyta pravděpodobně i slavný učitel
Hippolytův, sv. Irenaeus. I vědecký program akademie
té jest nám znám. Máme jej na pomníku Hippolytově.
Z vyrytého tam katalogu spisův uzavíráme, ževbylo v ní
kommentováno veřejně celé Písmo sv. od Sestidenní
až do Apokalypse. 1)

Několika slovy chceme zde uctiti ještě památku
velikého milovníka katakomb, papeže Damasa. Týž
zemřel r. 384 ve věku skorem 80 let; narodil se tedy
v době, kdy vřelou byla ještě krev mučeníkův a kdy
visel ještě nad církví pronásledovničí meč Diokletianův.
Nápis, na dveřích basiliky sv. Vavřince jím umístěný,
hlásá, že otec jeho sloužil při svatyni té jako notář,
lektor, jáhen a kněz:

Hine pater exceptor, lector, levita, sacerdos.

I on věnoval se službě církevní od prvního mládí
svého. 2) Jako notář a archivář Stolice Apoštolské sbíral
staré tradice křesťanské obce římské a slyšel — jak
sám vyznává— nejednu podrobnost o posledních oka
mžicích života mučeníků z úst katů samých.

Percussor retulit Damaso ma'/n', cum puer essem.
T. j.: »To vyprávěl mně Damasovi kat, když jsem

byl ještě hochem<< —- čteme v epigramatě, složeném
jím na počest mučeníků sv. Petra a Marcellina.

') Viz Pitra, Analecta sacra. Patres Anlenicaeni; Typis
Tusculanis 1884, sv. 11.str. XIII.; Rossi, Bullett. 1866, str. 87. n.

2) ímští učenci mají s TiÍlemontem za to, že vlasti Dama
Archaeologle křesťanská. 10
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Jako papež dokonal veliké obnovy v podzemních
hřbitovech církevních, ozdobil kaple a galerie, zbudoval
do nich pohodlné schody a opatřil je lu cern ariemi
čili otvory, jimiž do podzemí vcházelo světlo a svěží
vzduch. Aby pak pamět o znamenitějších kryptách
nezahynula v době, až by věřící přestali zemřelé své
pochovávati v katakombách; ozdobil hroby mučeníků
nápisy, jichž obsahem byl jich život, utrpení a smrt
za víru. Nápisy tyto jsou však více než pouhými pane
gyrikami na počest mučeníků: chovajíť se v nich cenné
příspěvky k církevní historii, jež zastupují nám, ač
jen z části, ona akta mučenická a archiv církve“římské,
jenž vzplanul pod rukou Diokletianovou. ') A tak uctil
nápisy těmi předchůdce své: Sixta II., Kornelia, Mar
cella a Eusebia, dále mučeníky: Januaria, Nerea &
Achillea, Felixe, Hippolyta, Anežku, Prota a Hyacinta,
Trasona, Petra a Marcellina a mnohé jiné svaté, po
chované v Rímě a za Rímem.

Uvedeme tuto doslovně dvě překrásná elogia:
první nalézá se podnes v kapli papežské & jest jaksi
veřejným dekretem, ohlašujícím Urbi et Orbi kano
nisaci spících v kryptě té papežů, kněží, mučeníkův a
panen; druhé zvěčňuje bohatyrskou smrt mladistvého
akolyty Tarsicia.

HIC CONGESTA JACET quaeRIS Sl TVRBA PIORVM
CORPORA SANCTORVM retinENT VENERANDA SEPVLCHRA
SVBLlMES ANIMAS RAPVIT SIBI REGlA COELI

HIC COMITES XYSTI POhtANT QVI_EX HOSTE TROPHAEA
HIC NVMERVS PROCERVm sERVAT qVI ALTARIA CHRISTI
HIC POSITVS LONGA VIXiT QVI IN PACE SAceRDOS
hiC CONFESSORES SANCTI QVOS GRAecia mlSlT
HIC iuVENES PVERIQVE SENes Castique nepOTES
QVIS MAGE VIRGINEVM PLACVIT retinerc pudOREM

HIC FATEOR DAMASVS VOLVI MEa condere mEMBRA
seD CINERes thVI SANcTOS vexare piORVM.

sovou jest Řím a nikoli Španělsko. Viz dissertaci professora Ca
riniho, Epigraíia e paleografie.del Papa Damaso; Roma 1887.

1)Některé z nápisů těch uvedl již Baronius; viz Annal.
Eccle 5. ad annum 367 a 384.
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T. j.: »Tážeš-li se, (kdo zde leží), věz, že odpočívá
na místě tomto směstnané množství zbožných. Cti
hodné hroby chovají v sobě těla svatých, zatím co ne
besa vzala k sobě zářné jich duše. Zde leží průvodcové
Sixtovi, kteří nad nepřítelem zvítězili; zde dlí množství
předáků, kteří sloužili oltářům Kristovým. Zde odpočívá
kněz,jenž za míru dlouhého život vedl; zde jsou vyznavači
svatí, jež Recko vyslalo; zde mládenci, hoši, starci a
čistotní potomci, jimž zalíbilo se čistotu zachovati
panenskou. Zde — přiznávám se — ijá Damasus
Chtěl jsem kosti své složiti, než bál jsem se, abych
pokoje nerušil svatých těl zbožných.a

De Rossi složil epigram tento z drobných úlomků,
sesbíraných v rumech kaple papežské. 1) Scházejí jenom
ty částečky, jež vytiskli jsme malými literami, a ty
jsou doplněny ze starých sbírek epigrafických.

První tři verše věnoval papež—poeta všem věřícím,
kteří byli pochováni v coemeteriu Kallistově; vše
obecnou dedikací jsou též verše 8. a 9., jež hlásají, že
každý věk, stav a pohlaví mají zde své repraesentanty.
Výraz congesta turba připomíná oněch exekucí,
při nichž křesťané v massách pálení nebo zvěři divé
na pospas házeni byli?) jejich kosti ukládali křesťané
do společných hrobů, zvaných polyandria. 3) Po té
jmenuje Damasus ve čtyřech hexametrech několik
znamenitých hrobův historických, a na prvém místě
ty, v nichž odpočívali papežové, druzi Sixta II. Slovo
proceres znamená tolikjako Pontifices, papeže.
Knězem, jenž po nastoupení dlouhého pokoje církev
řídil, jest Melchiades; z vyznavačů, kteří z Recka do

íma přišli, jsou nám známi jménem mučeníci: Hip
polyt, Adrias, Maria, Neo a Paulina.

[) Viz Rossi, R. S., sv. II. str. 229. nn., a tab..2.
2) L a cta n ti u 5, De morte persec., c. 15., ed. Hurter p. 33.:

»Omnis sexus et aelatis homines ad exustionem rapti. Nec sin
guli, quoniam tanta erat multitudo, sed gregatim circumdato
igni ambiebantur ald.c

173) Hroby takové popisuje P r u d ()ntiu s, Peristeph. XI.,
*
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Nápis Tarsiciův zní takto:

Par meritum quiqumque legis cognosce duorum,
Quis Damasus rector titulos post praemia reddit.
Iudažcus populus Stpphanum melioru monentem
Perculerat saxis tulerat qui ex hostetrophaeum
Martyrium primus rapuz't_levita fidelís.
Tarsicium sanctum Christi sacramenia gerentem
Cum male sana manus premeret vulgare profanis

Ipse Animam potžus uolužt dimittere caesus
Proderc quam Cam'bus mbždis coelestia membra.

T j: »Kdokoli čteš (toto), věz, že stejná jest zá—
sluha obou (Stěpánova i Tarsiciova), jimž papež Da—
masus po vítězství jejich nápis posvěcuje. Národ židovský
ukamenoval Stěpána, jenž na lepší nabádal ho cesty,
a zvítězil za to nad nepřítelem. Levita věrný první
obdržel věnec mučenický. Tarsicia svatého, Nejsvětější
nesoucího, když vraží ruka nutila, by vydal je pohanům
k zneuctění . .. on raději život chtěl pod ranami ztra—
titi, než by psům vzteklym vydal údy Boží. <<

Tarsicius odpočíval ve století VH. spolu s papežem
Zefyrinem V basilice nad hřbitovem sv. Kallista, za
svěcené sv. Sixtovi a Caecilii; později přeneseny byly
ostatky jeho do chrámu sv. Silvestra. Původního ná
pisu svatého mládence toho nemáme; známe jej pouze
ze staré, nedokonalé kopie středověké. Není možná
čísti verše ty bez hlubokého pohnutí. Tarsicius, jehož
Damasus přirovnává k prvomučeníku Štěpánovi, raději
ztratil život, než by byl vydal pohanům k zneuctění
Tělo a Krev Boha svého, jež nesl jako viaticum ——
jak krásně to vypráví ve své Fabiole kardinál Wi
seman — vězňům křesťanským v předvečer jejich muče
nické smrti. Poslední verš je pak krásným svědectvím
víry věku Tarsiciova a Damasova ve skutečnou přítom—
nost Kristovu v Nejsvětější Svátosti; Eucharistie má tu
název údů Božích,nebeských— coelestia membra.
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© 8. Křesťanství a patriciát římský. ')

Podobně jako v Palestině, i v Římě nejvíce sluchu
učení Ježíše Nazaretskěho věnovali ti nízcí. Ale ani
třídy vyšší nebyly zcela lhostejný k těm rhapsodám,
jež od dob Tiberiových stále častěji a hlasitěji zazní
valy z Judska, nesouce těm, kdož po životě záhrobním
toužili, zvěst o nesmrtelnosti duše a osvobození celého
člověčenstva ne skrze taurobolie a kriobolie, nýbrž
skrze krev samého Boha-Člověka. Písmo sv. vypráví
o přestupech znamenitých osob ku křesťanství toto: '

Pod křížem bil se setník v prsa volaje: »Jístě
Syn Boží byl tento.“ (Matouš XXVII. 54) V Caesarei
přijal křesťanství s celým domem svým setník vlaské
kohorty Kornelius, jenž má jméno jedné z nejpředněj—
ších rodin římských (Skutk. Apošt. X.); v Pafu na
Cypru uvěřil »divě se učení Páněa »muž opatrný<<
prokonsul Sergius Paulus. (Ibid., XIII. 12.) V Římě
překročilo křesťanství prahy paláců císařských již za
Nerona. »Pozdravují vás — píše sv. Pavel Filippenským
(kap. IV. v. 22.) ——všickni svatí, zvláště pak kteříž
jsou z domu císařovaa O jiných výsledcích apoštolů
mezi patriciátem římským mlčely knihy svaté z obavy,
aby osoby, u trůnu známé, nebyly vydány všanc pro
následování. Za to však povstávají dnes, kdy všeliké
nebezpečenství pro ony vyznavače Kristovy již minulo,
po XVIII věkovém spánku stále noví svědkové vydla
baní v kamenech, aby vyjevili jejich jména a doplnili
to, co opomenuto v dokumentech psaných.

U Tacita 2) čteme, že r. 58 obviněna byla Pom
ponia Graecina, choť slavného vítěze v Britannii, Aula
Plautia, že přejecizí pověře(superstitio externa).
Postavena před rodinný soud uznána byla Graecina
mužem svým za nevinnou. Dlouho ještě žila potom —
vypravuje historik — ale ve stálém smutku.

') Viz o této otázce dvě znamenité rozpravy v Przegladu
polském: Morawski Kazimír: Křesťanstvía patriciát římský;
Przeglad z r. 1878, sv. 47. str. 358. nn.; Pawlicki: Vycházka
k sv. Petronille; Przeglad z r. 1878, sv. 49. str. 157. nn.

“) Tacitus, Annal. lib. XIII. c. 32.
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Již ode dávna připoustěli učenci, že Pomponie
byla křesťankou, nebot výtky přízně cizí pověře a stá
lého smutku, jimiž stižena choťPlautiova, činili pohané
jenom křesťanům. A co do nedávna bylo jenom do—
mněnkou, stalo se po objevech archaeologických, jež
udály se v posledních desítiletích v katakombě sv. Kal
lista, historickou skutečnosti. Nalezlt tam Rossi v od—
díle, jenž má jméno krypty Lucininy a sáhá až do
dob apoštolských, mezi jiným i křesťanské náhrobky
dvou Pomponiů Bassů — a třetí, na němž čteme
jména [lopmwvtog Ppnxewoq. Pocházejí pak náhrobky
tyto ze století druhého a zvěčňují pamět tří příbuzných
Pomponie Graeciny, neboť Bassové & Graecinové byli
dvě haluze na štěpu Pomponiů, který vešel zase v úzké
spojení s rodem Caeciliův od té doby, co Quintus
Caecilius adoptoval slavného přítete Ciceronova, Pom—
ponia Attika. Než od koho dostala krypta Lucinina
svůj název? Není snad nějaká souvislost mezi Pom—
ponií Graecinou a jménem Lucina? De Rossi soudí,
že Lucina, od níž rodinný hřbitov Pomponiů své jméno
obdržel, a Pomponia Graecina jsou jedna a táž osoba,
jež ve světě zvala se Graecinou, kdežto v církvi měla.
jméno Luciny 1) čili Osvícené na křtu sv. světlem
pravé víry.

Se jménem Lucininým shledáváme se nejednou
v dějinách mučeníkův. Tak pohřbila matrona Lucina
sv. mučeníky Processa a Martiniana, Pavla apoštola
a jiné oběti pronásledováni Neronova. V martyro—
logiu římském čteme dne 30. června: »Narozeniny Lu
ciny, učenice apoštolův<<.9)

Dle Cicerona měla při téže silnici Appíově rodné
hroby své též slavná senátorská rodina Caeciliů (gens
Caecilía). Cicero neoznačil přesně položení hrobky,
nýbrž píše pouze, že se nalézá nedaleko města. Dnes
však víme, že nalézala se na území katakomby svatého
Kallista, hned při hrobech Pomponiů, — a o tom
přesvědčila nás nejprve nalezená tu počátkem našeho

. ') Lucina pochází od lux. Neofyté zváni byli v staré církví
illuminati. Viz Rossi, R. S., sv. 1.str. 314.n., sv. II. str. 360.n.

2) »Natalis Lucinae, discipulae Apostolorum.q
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století columbaria a epigrafia pohanských členů rodu
Caeciliů, a pak podzemní pohřebiště Caeciliů křesťan
ských, jež odkryl Rossi poblíž krypty Lucininy. Měří
250 stop V čele (in fronte) a 100 v hloubi (in agro).
Kromě četných náhrobků Caeciliů a Caecilianů nale
zeny v něm i nápisy Pomponiů, Attiků, Aemiliů, Kor
neliů, sáhající do druhého, třetího a čtvrtého století.
Senátorský původ osob těch dosvědčuje ku jménu při
pojená kvaliňkace:vir claríssimus, Xalmpóraroc,
femina clarissima. Uvádímejich několik: Octa—
vius Caecilianus vir clarissimus. ——Attica
clarissima femina. — [IopmówoqBáccogRaw-cpá
razoq.— Caeciliana honestafemina.—Pom
peia Octabia Attica Caeciliana clarissima
puella. ——Q.Caecilius Maximus Clarissimus
Puer. Mezi nejkrásnější patří však následující nápis,
jenž pochází z počátku III. století:

(DPONTQN ěmínssv
CEHTIMIOC ' llPAttešotATO; al.-\lKLlu-ač;

o AOYAOC' TOY (k:-„YAEIOC Sláma;

OY METENOHCA ' KAN QAE COl YUEPCTHCx *)

KAI EYKAPLGTHCQ2) ' TQ ONOMXTI COY ' H:\péčwxs

THN \l'YXijv TQ GEQ ' TPlANTA TPIQV ězaw

133- MHNQNí')

T. j.: »Náhrobek tento postavil Fronton. Zde od—
počívá sluha Boží Septimius Praetextatus Caecilianus,
důstojně byv živ. Tobě-li jsem sloužil, nebudu toho
litovati a velebiti budu jméno tvé. Odevzdal duši Bohu,
stár jsa 30 let a šest měsíců.“

Vedle uvedených jmen, s nimiž setkáváme se též
často v kryptě Lucinině, jsou tu ještě náhrobky Annie
Faustiny, Licinie Faustiny, Acilie Very, Annía Katona,
pocházejících z císařské rodiny Antoninů. Mezi všemi

') Omylem vyryl kamenník ve slově YUEPCTHC; písmenu
C misto E_

') euxapqucco místo ebxaptszmw.
3) Viz Rossi, R. S., sv. II. p. 116.
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rody těmi, jichž epitafia jsme uvedli, panovaly svazky
pokrevenské a příbuzenské, a celý ten prostor, jejž
zaujímá dnes area Lucinina a Caeciliina, byl kdysi
majetkem veliké rodiny Caeciliů, jejíž hlavním dědicem
byla linie Pomponiů Bassů. Čtenáře, jenž by neměl
o Caeciliech vědomosti podrobnějších, odkazujeme ke
spisům de Rossiho; my pak spěcháme, abychom po
věděli ještě aspoň několik'slov o nejkrásnějším kle
notu a ozdobě rodu toho — o panně a mučenici
Caecilii.

Světici jména toho znali jsme již ode dávna z akt
mučenickych. Tam má stkvělé tituly: i ng en ua, n o bili s,
claris sima, ') — urozená, dcera velkych úřednikův
a senátorův. Poněvadž se však do dějin jejích vloudilo
několik chyb a nedůkladností, zavrhli je protestanté
úplně, popírajíce i existování mučenice takové. Teprve
objevy katakombní našich dob zadaly hyperkritice té
ránu smrtelnou a dokázaly, že větší část podrobností
ze života naší světice v aktech zachovaných spočívá
na základě zcela historickém.

Kaple, v níž byly kdysi uloženy svaté její ostatky,
je podnes zachována v katakombě sv. Kallista vedle
krypty papežské, a podnes má její jméno. 2) Zde odpo
čívala ve společnosti uvedenych již Caeciliů, Caeciliánů,
Pomponiů, Aemiliů, Korneliů, v podzemním rodinném
coemeteriu, jež za papeže Zefyrina (199— 217) přišlo
v majetek církve a dostalo pak název hřbitova Kalli
stova. “)

') Viz Rossi: »Del vero testo degli atti di s. Ceciliac; R., S.
sv. 11. předml., str. XXXIV. —XL.

2) Dle mínění Rossiho byla prvotním místem odpočinku
sv. Caecilie pozdější kaple papežská, odkud ji papež Kallistus pře
nesl do kaple sousední, v níž spočinula až do století IX. Viz
Rossi, R. S., II., hl. XlX. str. 113.; srv. též hl. XX, XXI.—XXIII.

3) Zároveň přešla i area Lucinina v majetnictví církve.
Kdežto však area Lucinina zachovala si prvotní svůj název, ob
držela area Caeciliů název coemeteria Kallistova. Obou těchto
částí hřbitovních užívala církev svobodně již ode dávna: až do
Zefyrina držela je pode jménem osob soukromých, které je zalo
žily, od počátku stol. III. držela pak je pod jménem dovoleného
bratrstva pohřebního.



Dle akt mučenickych byla Caecilie křesťankou
hned od dětinství. Provdána za šlechetného jinocha
Valeriana vyzná mu, že má již ode dávna jiného
milence, jemuž slíbila věčnou čistotu. Po té svatou vy—
mluvností přesvědčí Valeriana o plné nicotnosti mod
lářství a tak mocnou rozžehne v něm lásku ke Kristu,
že záhy se svým bratrem Tiburciem život položí na
obranu nově víry. Spolu s nimi umírá pro Krista
i důstojník Maximus, svědek zmužilosti plné smrti
obou svatých bratří.

Také Caecilie nečekala dlouho na korunu muče
nickou. Městsky praefekt, aby vyvaroval se sběhu a
rozruchu, chtěl ji nejprve umořiti teplem v její vlastní
koupelně; ') když však se mu to nepodařilo, jelikož
Bůh divem zachoval při životě služebníci svoji, jako
kdysi zázračně zachoval mládence V peci ohnivé, dal
ji stíti. Třikráte ťal ji liktor do šíje, ale vždy tak ne
obratně, že Caecilie ještě dva dní a dvě noci žila. s*)
Na zvěst o jejím mučenictví sběhli se věřící houfně
do jejího domu, aby si namočili houbu v krvi světice a
odnesli si drahocennou reliquii tu. Třetího dne z rána
zjevil se u lože umírající panny papež Urban, v jehož
ruce složila Caecilie celé své jmění a péči nade všemi
svými ubožáky; potom, posilněna požehnáním papež—
ským, obrátivši obličej k zemi a ruce před sebe vztá
hnuvši usnula na pravém boku snem smrti. Takto
spící uložena byla ještě téhož dne večer do cypřišové
rakve a pochována v rodinné hrobce Caeciliů při Via
Appia. Tolik akta. 3)

Po šesti stoletích nalezl hrob sv. mučenice papež
Paschalis a otevřev rakev, našel svaté tělo její nepo
rušeno. Oděna byla v bohaty, zlatem protkávany šat;
u nohou měla lněné, krví zbroceně šátky. Paschalis
vystlal — jak sám vypravuje — rakev hedvábnou látkou,
pokryl svaté ostatky mušelínem, vložil cypřišovou rakev

.) Sál ten je posud zachován. Možno tam též viděti zbytky
rour, jimiž přicházela do místa toho pára z caldaria.

") Právem dovoleno bylo jen trojí těti.
3) K historii akt jejich viz v »Rómische Quartalschriftc

z r. 1889 článek M 0 h r ů v: »Beitráge zu einer kritischen Bearbei
tung der Martyracten der heil. Caecilia.a
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v mramorový sarkofag a přenesl r. 821 do města na
Transtevere, do chrámu zbudovaného v její bývalém
sídle.

Když r. 1599 kardinál Sfondrati kostel ten obno
voval, přišli dělníci pod velkým oltářem na dva mra
morové sarkofagy. Jeden choval v sobě reliquie muče
níků Valeriana, Tiburcia a Maxima; ve druhém pak
odpočívala v prvotní cyprišově rakvi naše světice. Tělo
její zachovalo po 16 století plnou krásu a svěžest.
Obličej měla obrácený ke dnu sarkofagu, ruce vzta
ženy vpřed; ležela tedy v téže posici, v jaké zemřela
a v jaké uložil ji kdysi k_odpočinku biskup Urban, a
po té Paschalis I. Celý Rím mohl ji viděti, neboť po
čtyři neděle byla veřejně vystavena. ') Potom uzavřen
byl její sarkofag & hrob právě v den sv. Caecilie u pří
tomnosti papeže Klementa VIII. Nad hrobem postavil
kardinál Sfondrati krásný oltář, pod oltářem pak umí
stil pěknou sochu, práci to Stěpána Maderny, jež před—
stavuje sv. pannu v téže posici, v jaké ji umělec na
své vlastní oči viděl ležeti v sarkofagu, jak to sám
vyznává v nadpise nad hrobem umístěném:

En Tibi Sanctissimae Vžrginžs Caeciliae Imaginem
Quam Ipse Integram In Sepulchro Jacentem Vidí,
Eamdem Tibz' Prorsus Eodem Corpom's Situ Hoa

Marmore Expressi.

T. j.: »Zde podávám ti v mramoře tomto obraz
nejsvětější panny Caecilie úplně v téže posici těla,
v jaké sám neporušenou v hrobě jsem ji viděl.“ (Viz
obr. 17. str. 127.)

Jest otázka, kdy podstoupila sv. Caecilie. smrt
mučenickou?_ De Rossi,9) Kraus 3) a jiní, držíce se
martyrologia Adonova, tvrdí, že zemřela kolem r. 177,
za pronásledování císařů Marka Aurelia a Kommoda.
Papežem byl tehdy Eleutherius; Urban pak, jehož akta

') Mezi jinými viděli sv. mučenici kardinál Baronius aslavný
tvůrce archaeologie křesťanské, Antonín Bosio. Oba zanechali též
důkladný protokol o tom, co viděli.

* Viz R. S., sv. II., díl XIX.—XXIII., str. 113. nn.
8) R. S., str. 167. nn.
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zovou mýlně papežem, byl biskupem někde za Rímem,
a zastupoval jen na čas Eleutheria v úřadě.

S Caecilii pokrevenstvím spojena byla senátorské..
rodina Korneliů Aemiliů Pudentů, jež měla
palác svůj v třídě patricijské (Vicus Patricius),
nedaleko basiliky S. Maria Maggiore, na místě, kde
stojí nyní kostel sv. Pudentianý. Dle dobře založené
tradice byla to jedna z nejstarších aristokratických
rodin římských, jež otevřela dokořán novému nábo
ženství bráný domu svého. Dnes dá se těžce říci, kdo
byl prvním jejím apoštolem: možná že to byl onen

Obr. 17. — Madernova socha sv. Caecilie.

setník Kornelius, ') jehož- sv. Petr pokřtil v Caesarei
s celým domem jeho. Rodina ta čítala několik osob,
z nichž jménem jsou nám známý: šedivá matrona.
Priscilla, syn její senator Pudens a děti tohoto: Puden
tiana, Timotheus a Novatus. U ní právě, dle téže tra
dice, nalezl hned po svém příchodu do Ríma útulek
kníže apoštolů, sv.Petr. Je-li pravdiva domněnka, že setník
Caesarejský pocházel z téhož rodu, pak zavítal Petr-'
do domu Pudentova již jako dobrý známý a přítel
domu. »A kde jest Petr, tam jest církev.<< Tam pod
Esquilinem bylo tedy po nějakou dobu srdce křesťan

') De Rossi popírá, že by byl existoval nějaký svazek mezi
Pudentem senátorem a prostým centurionem Korneliem. Viz.
Bullett. 1888—89,str. 125.
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kého Ríma, tam nalézala se nejprve kathedra Petrova,
s níž první papež řídil obec římskou a loď celé církve.
Péčí Praxedinou stanul na místě tom r. 143 kostel,
jenž dostal názevtitulu Pastýřova(titul u s Pa s t o ris).

Tyto staré tradice našly v posledních dobách po
tvrzení v nálezech na hřbitově Pudentů, ležícím při
Via Sala ria Nova |) a majícím své jméno, jak se
zdá, od matky Pudentovy Priscilly. Palaeografie jeho
nápisů, styl fresek, architektura krypt a galerií, vše
zajisté ukazuje k tomu, že sáhá ještě do časův apo
štolských. Ovšem, dnes již tu není hrobů Pudenta a
jeho rodiny, ba není ani ještě možno označiti kryptu,
v níž kdysi odpočívali, neboť podzemí to a jeho sar
kofagy zničili ve stol. V. a následujících Gothové a
Longobardové: avšak fakt sám nepodléhá pochybnosti,
neboťna vlastní oči viděli je kompilatoři starých marty
rologií a itinerarií či průvodců po katakombách řím
ských.

Poznejme tedy hlavní pomníky katakomby té. Tu
„již zvláštností katakomby této jest několik velice sta—
rych náhrobků se jmenem Petrovym. Tak nalezen
v prvotní části coemeteria nápis, do mramoru pěknými
literami vryty: 2)

HETPOC

Dva následující klade de Rossi do epochy Anto
ninův:

HETPOC EZH
CEN ETHEI H

MEPAC NA

T. j.: »Petr Žil let . . .a

.) Vinnice, jež nad katakombou se nalézá, jest dnes ma
.jetkem hrab. Telfenera a leží blízko třetího milníku od města.

*) Viz jeho kopii v Bullett. di arch. 1886. Supplementa;
tab. IV. č. 1. '



aVREL' PETRO' FILio
DVLCI-SSIMO ' QVI Vixit . ..

MENS VII“ VIRGO AVR' M . . .
AEL' DONATA PARENtes

PELAGIORVM

T. j.: »Aureliovi Petrovi, synu nejdražšímu, který
Žil . . .a ')

Rossi podotýká, že jméno Petrovo nevyskytuje se
vůbec v nomenklatuře řecko-římské, nýbrž že jest
původu. ryze křesťanského. Kdyby pak nalezlo se na
nějakém hrobě pohanů, byli by tito potomky křesťan—
ských předkův.

Poslední slovo Pela giorum jest jménem kollegi
alním. Náš Aurelius Petr byl zřejmě členem bratrstva
pohřebního,jež mělo souborný název Pelagiů, Pela gi i,
a pochovávalo se u sv. Priscilly.

Pomíjejíce ostatních nápisů se jménem Petrovym,
podotýkáme pouze, že úvahy hodnou jest okolnost, že
právě v nejstarší části katakomby sv. Priscilly nalé
záme 5 až 6krát jméno knížete apoštolů, kdežto ve
všech jinych katakombách dohromady nalézáme je
sotva několikrát, a to teprve na hrobech III. a IV. sto—
letí. Je to zajisté nemalé podepření oné staré tradice,
dle níž sv. Petr trval v blízkych stycích s domem
Pudentovym a se členy jeho domácí církve. Věřící,
náležející k ecclesia domestica Pudentů, z vděč—
nosti a přítulnosti k sv. Petru prosili bezpochyby
o jméno to při křtu sv. a snad obdrželi je i od něho
samého.

Důležity pro obnovení historie katakomby té jsou
epitafy následující:

\) Viz ]. c. tab. IV. č. 4.
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RATIAE
AQVI
T

Jest to úlomek nápisu nalezeného r. 1864 a vě
novaného jakýmsi Aquilou choti, matce nebo sestře.

Rovněž starý jest nápis, v němž otec si stěžuje,
že zemřelý syn zklamal jeho naděje, předešed. otce do
hrobu:

ALLIVS METHIVS PAter de
CEPTVS AB ALLIO AQVILa ii
LIOQ'V'ANXXXV'M'VIIId...

T. j.: »Allius Methius, otec, byl zklamán synem
Alliem Aquilou, který žil let 35, měsíců 8, dni . „<< ')

Klassickádikcenápisujakož'i staré gentilicium
Allius, s nímž po století 1. jen zřídka setkati se lze,
dokazují, že napis pochází z první polovice II. sto

—,letí.Jak vidno, již po druhé čteme zde jméno Aquila
'či Aquilina.

Jediným svého druhu jest však epitafium, jež za
mykalo rodinný hrob (polyandrium) jakéhosi císai
ského propuštěnce, představeného řemeslníků, kteří
pro dvůr stany vyráběli. (Viz nápis ten na str. 131.)

Dovídáme se tu, že představený císařských tkalců
postavil náhrobní kámen sobě, dvěma sestrám, otci,
bratru a, jak se zdá, dědovi. Nesmírná škoda, že
nápis není celý a že v něm chybí zrovna jméno za
kladatele hrobky, neboť z něho bychom se dověděli,
kterého císaře byl propuštěncem. Klassický typ liter
v mramoru rytých a červenou barvou napuštěných
opravňuje nás však k domněnce, že mezi tímto prae—

') Části tištěné malou alfabetou jsou doplňky do Rossiho.
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fecitSibietchrysiDISORORIBENEMERENTIQVAEVIXIT'ANnis et .......SORORI'QVAEVIXIT'ANNIS'XVII'SERAPIoniavO(?) quileitannis.XXXV'CHRYSOMALLIO'PATRIQVIVIXITANnis F ............I'FRATRI'QVIVIXIT'ANNIS'XXII'NICENiňliaE

quaevixit ......eXVOLVNTATE'EIVSDEM'CHRYSIDIS

jSme nalezli, panoval jakýsi svazek. I sám svatý Pavel,
jak víme z Písma sv., vyráběl stany. Objev tento jest

v!

— 131 —

positus tab ernaculorum &mezi tkalcemstanů
a prltelem sv. Pavla Aquilou, jehož jméno na nápisech
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však tím zajímavější, že právě v katakombě šv. Pris
cilly, matky Pudentovy, nalézáme nápisy osob, mají
cích jméno ženy Aquilovy. Tak čteme na př. na fra
gmentech epitafu:

AUr' PRISCILLAE' SORori. . .E CONIuGI
..... apRONIAnus

T. j.: »Aurelii Priscille, sestře, ..... , choti, ná—
hrobek postavil Apronianus.<<

Typ liter jest však zde horší než u nápisů dříve
uvedených & poukazuje na století IH. Později setká
váme se s tímto jménem ještě na jiném starším ná
hrobku.

Z první polovice II. století zdá se pocházeti ná—
hrobek:

DEO BOLENTE
FELIX

AMPLIATUS

Slovo »Felim je zde pravděpodobněepithetem a
nikoliv jménem; čímž by nápis ten značil tolik co:
quamdiu Deus volet, sanus,salvus Ampliatus
(sibi posuit), čili: Ampliatus postavil si náhrobek
tento, když ještě z vůle Boží byl zdráv.

Ještě starší jest řecky epitaf šestiletého děcka
Tita Flavia Onesifora, syna Tita Flavia Onesima:

ONHCIMOC

T lTQ ' (DAABIQ

ONI - ICIQOPQ ' TEKNQ
FAYKYTATQ ' ZH

ETI - I' C
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T. j.: »Onesimus věnoval tento nápis Titovi Fla
viovi Onesiforoví, dítěti nejdražšímu. Žil let 6,<<

Jest sice pravda, že i ve století II. zjevují se tako
váto jména; avšak povšimneme—li si staroř mského
systému tří jmen, jakož i toho, že nápis tento nalézá
se v nejstarší částí hřbitova, jest nám připustiti, že
máme před sebou osoby z epochy Flaviů. Se jmény
Ampliata, Onesima, Onesifora setkáváme se i v listech
sv. Pavla. ') Mimo to pak čteme poblíž hrobu Onesi
mova na vápně nápis Onesifora, náležejícího zřejmě
k téže rodině. s')

V posledních letech nalezl Rossi též následující
cenné nápisy suříkové na cihlách, patřící netknutym
ještě hrobům mučeníkův: 3)

VERIC M CVNDVS

Do jména Verikundova, na dvou cihlách vykre
sleného, vsunuto jest siglum M,taktéž červenou barvou
malované, ale na vápně, jež spojuje obě cihly. Jest to,
jak zřejmo, zkratka jména Máp'rup,kdežto monogram £,
na jiných kamenech uprostřed jména nebožtíkova umí
stěny', značí, že tento byl vyznavačem Kristovým -—
fidelis Christi či Christianus: i kvalifikujetedy
naše siglum Verikunda jako mučeníka. '

Rossi neváhá i v druhém nápise čísti: Mápcup
*lcuctivog— mučeník Justin: 4)

') Viz list k Řím. XVI. 8, k Filemon. 1. 10; ke Koloss.
IV. 9.; 11. k Timoth. IV. 19.

2) II. k Timoth., ]. c.

3) Viz je u Rossiho, Bullett. di archeol. 1886, Supplemento,
tab. XII. č. 1.

*) Bulle tt., 1. c., tab. XlI. č. 4. -—Snad je toi hrob slav
ného íilosofa a apologety Justina?

Archueologíe křesťanská. 11
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M_l ZOYCT'I NOC

Kromě těchto moderních nápisů nalézáme v kata
kombě naší gentilicia, jež sahají do dob Nervovych,
Trajanovych a snad i do I. století, jako: Flavius, Va
lerius, Cocceius, Ulpius, Claudii, Julii, Aelii, Aurelii. ')
Tak čteme na kameni ze Ill. století:

Gaius B(?)al
Onius Seve

Rianus
E ' Q' R ' AN '

XVIII.

T. j.: »Gaius Balonius Severianus, stavu rytířského,
mající let 18.4:

Avšak všechny tyto objevy epigrafické blednou
před nálezy, jež udály se v katakombě té vletech
posledních. Povšimneme si jich poněkud blíže, protože
vrátily nám ztraceny list starého martyrologia a dovo
lují nám nahlédnouti v život křesťanské aristokracie
I.,II. a III. století.

Dle vypravování Juvenalova 9) stala se r. 91 po
Kr. v císařské ville v Albanu neobyčejná věc. Na rozkaz
Domitianůvmusil totiž konsul Acilius Glab rio v am
ňtheatru u přítomnosti zástupů lidu při hrách, zvany'ch
J uven ilia, zápasiti s velikým medvědem. Zvířepadlo,
a zmužilost Glabrionovu zachovala pokolení v paměti,
nebot ještě Fronto dal zápas ten za předmět rheto
rického zpracování pozdějšímu císaři Marku Aureliovi. 3)

') Viz Wilpert: Fractio panis, Freib. i. B. 1895, str. 95. nn.
*) D. J. Juven. Satur. IV. v. 9.4. nn. ed. Teubner, Leipzig

1889. Dle Diona zápasil se lvem. POMAIKH IETOPIA, Domit.
LXVII. 14. ed. Teubner, Lipsiae 1864, pag. 120.

3) Fronto, ad. M. Caesarem epist. V. 23.
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Po tomto pro senátora římského tak neslýchaném
pokoření vzdal se Glabrio života veřejného a dělal ze
sebe i člověka obmezeného, jako kdysi Brutus na dvoře
Tarquiniově, jen aby ukonejšil hněv císařův & ušel
poslední ráně. Ale ani tato taktika ho nezachránila.
Poslán do vyhnanství zahynul r. 95 s výčitkou, že
brojil proti stávajícímu řádu společenskému — mo
litor novarum rerum. ') Důkladnějimotivujesmrt
jeho Dio Cassius, ") jehož slova uvádíme zde v plném
znění: »Kžv TU)auto) átst dlhouq “cs novou; xzi rčv (Dla
OQLOV KNIH.).GVTG UTECZTEUTOITCZ, XZLTCEP (ZVEQJIOV OVTd “'(-I' YUVG'XCL

má abr—hvcuyyevfj ěauroů (Dlaouíav Aopaxíllrzv šxovra, maté—
wašev ó Aowttaióg. čna/éxůn 8% Žucpoív &'$/Jama aůsótrfcocj,
59 rc; má &XXOLě; fr./žTGM lcušaímv ě'gq ěqoxéptcvte; Trolle).
zatčixácůraav, má až p.čv áwég-aiov, ci Éě mw yoův ouctů;
ěstsp'óůrcav í) &%Aoy.t100\a ů?epwpíaůn p.čvov ěc; Havčare
gíav. 'ťov čé 81; FXaBpíwva rov ps už. 105 Tpatovo')u cipšavm
zaůnyopnůévm 1:5;15 dílka mezioh 07.miloš má črt mai Ún—
pioc; ěpaízsto ánéxtawsv. T. j.. »V téže době usmrtil D0
mitian mezi mnoha jinými také. konsula Flavia Kle
menta, ač byl jeho bratrancem a měl za choť pří—
buznou císařovu FlaviiDomitillu. Oběma kladl za vinu,
že pohrdli bohy otcovskymi (švxkqux aaeórq-o;), a pro
zločin ten odsouzeni ještě mnozí jiní, kteří
přijali obyčeje židovské. Jedni z nich ztratili
život, jiní aspoň jmění. Domitilla vypověděna na ostrov
Pandatarií. 3) I Glabriona, který spolu s Trajánem byl
konsulem, dal zabiti, klada mu kromě jiných zločinů
za vinu totéž, co mnohým jiny m, jakož i že zá
pasil s divymi zvířaty.“

Co vlastně zavinil Glabrio a který jest pravy důvod
jeho smrti? '

') Complures senatores, in his aliquot consulares (Domiti
anus) interemit: ex quibus Civicam Cerealem in ipso Asiae pro
consulatu; Salvidienum Orfitum, Acilium Glabrionem in
exilio, quasi molitores novarum rerum;< Sueton.
Domit. c. 10.

) Hist. Rom. p. 119.
3) Pandataria leží mezi ostrovy Pongou a Ischií, proti Gaétě;

dnes zove se S. Maria.
*
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Dle Diona kladeno Glabrionovi za vinu totéž, co
zaplatil životem Flavius Klemens spolu s mnoha jinými:
za 15 dílka ml cÍa oi as“/Cmi.Klemens však zahynul jako
a the u s: proto hlavním zločinem Glabrionovým musilo
býti opuštění otcovského náboženství. Odkud však
vzala se ta veliká pieta císařova k bohům, kteří právě
v době té kredit úplně ztratili? Vždyť císaře nikdo
nestíhal za jeho pochybnosti o Olympu! Nikdo též ne
káral Lucilia Lukrecia za verše, jimiž si tropil po
směch ze čtveračin bohův! Vždyť stalo se zásadou:deorum iniuriae dis curae — ať bohové
sami starají se o potrestání křivd jim činěných. Pří—
snost jednání Domitianova vysvětluje Cassius řka, že
Klemens, jeho choť, Glabrio a jiní uvalili na sebe vinu
bezbožnosti proto, že přijali obyčeje židovské. Ne
byli to tedy obyčejní skeptici, jakých bylo mezi aristo
kracií římskou plno a jichž zákon za císařství již
nestíhal. V očích Domitianových zasloužili si smrt
proto, že od bohů přešli k pověrám židovským.

Nežco míníse tou aberratio ad more s Judae—
orum? Že by snad zmíněné osoby byly přijaly ná
boženství Mojžíšovo? Avšak židů nenazýval nikdo
atheisty, věda, že Bohem jejich jest Jahveh, jemuž ve
řejně úcta se prokazovala v soboty, kteréž i dámami
římskými jako z mody se světily. Musíli tedy Klemens
a Glabrio patřiti k nějaké sektě, jež, ač podobala se
náboženství židovskému, přece označena byla názvem
sekty bezbožecké.—-Zakommentář k Dionovi slouží od
stavec ze Suetonia, z něhož se dovídáme, že Domitian
nařídil, aby nejen židé rození, nýbrž ilidé všech kate
gorií, kteří přijali obyčeje židovské, platili dvě drachmy
daně pro Joviše kapitolského, jež dříve odváděli každo'
ročně do svatyně Jerusalémské. A tu ukázalo se tehdy,
že je v městě mnoho těch, kdož žili na způsob židův,
a přece rozhodně vzpouzeli se náboženství židovskému
a nechtěli proto též odváděti uložené daně. Od té doby
rozeznávala též vláda dva druhy lidí žijících more
iudaico. Jeden druh tvořili skuteční židé se svými
proselyty, a náboženství jejich zůstalo i dále religio
licita s podmínkou, že budou pravidelně platiti do
pokladny státní didrachmu jakožto daň z hlavy.
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Vedle nich pak byli jiní, kteří se jim mravy podobalí;
ale poněvadž nectili žádného z bohů, zapsaných v kni
hách městské policie, a neměli též ani svatyní, ani
soch bohů "svých, ani obětí, byli pokládáni za bezbožce.
Není pak nesnadno domysliti se, že jménem tím ozna
čoval Domitian vyznavače Kristovy. Zločin ten vyčítají
pak spisovatelé pohanští od té doby křesťanům neu
stále. »Nazváno nás také bezbohými,<< stěžuje si svatý
Justin ve své apologií. ') A ještě na počátku IV. století
vytýká Licinius Konstantinovi, že přijal rip důšsv 355119)
Býti bezbožcem čili nevyznávati žádného z božstev
státních, znamená státi se vinným zločinu svatokrá
deže (sa crilegii). V užším slova smyslu, jak bylo
již pověděno na str. 25., dopouštěl se sacrilegia
jenom ten, kdo vyplenil veřejnou svatyni nebo kapli; 3)
ve významu dalším spadalo však pod paragraf svato—
krádeže všeliké provinění proti náboženství. A kdo
pohrdal bohy, neuznával zároveň božství císařova a
tím hřešil proti majestátu císařskému (laesa ma—
ja e s t a s. 4)Na jeden i druhý zločin stanoven pak byl trest
smrti. V případě tom však jest výtka bezbožectví ještě
souhlasna s výtkou o zradě státu — molitor no
varum rerum, kterýžto zl'očinuvádí Suetoniusjako
příčinu smrti Glabrionovy. Glabrio mohl nevěřiti
v existování bohův, — na jeho vnitřní přesvědčení
netázal se nikdo; —- ale jako konsul měl vždy a všade
chrániti práva státní a tím i nevzdalovati se přinášení
obětí a klanění se bohům. Neboť dle starobylé tradice
závisel zdar, ba i existence státu na svědomitém vy—
konávání officielních úkonů náboženských. Brojiti tedy
proti bohům znamenalo páchati zradu na celistvosti
říše,. na osobě císařově. _

Suetonius mluví ještě o jiném zločinu Klementově,
když píše, že byl člověkem největšího opovržení hodné—

[) I. Obrana kap. 6.; srv. též II. Apol. k. 3.; Athena
goras Legatio pro Christianis, 3.

Euseb., Vita Const., 15.
?) Paulus; l. 9.D. XLVlIl.18: »Sacnlegicapitepuniunlur.

Sunt autem sacrilegi, qui publica saCia compilaverunt. <
')Ulpianus; 1.1. D. XLVIIÍ.4.:»Proximum sacrilegio

crimen est, quod maiestatis dicitur. <a
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netečnosti ——vir contemptissimae inertiae. 1)
Jeho otce, Tita Flavia Sabina, bratra císaře Vespa
siana a praefekta římského za dob pronásledování
Neronova, charakterisuje pak Tacitus těmito slovy:
»Muže mírného, jemuž hnusilo se prolévání krve a
vraždy,... ku konci života jedni pokládali za neteč
ného, jiní za mírného a po krvi občanů nelačnícíh0<<.9)
Nelze pochopiti, jak mužové, kteří zastávali nejvyšší
úřady státní, mohli byti stíženi tak zahanbujícími vy
tkami, zůstávali-li v pohanství; naopak dá se vše snadno
vysvětliti, připustíme-li, že byli křesťany, neboť dz'-,;pncrov.
— nestarali se o blaho říše a o veřejné záležitosti, což
byl obyčejně druhy přídomek křestanův. Učeník Kristův
musil se nejednou chtěj nechtěj vzdáliti z víru života
politického, prosáklého skrz na skrz pohanstvím, ne
chtěl-li za každým krokem činiti svědomí svému ná
silí, a tu říkali o něm pohané: ty bys se měl zváti
Spíše ine'rs, óíquctog, & ne xptcttavég. Vystříhati se Ži
vota veřejného, pohrdati všelikou kariérou, vzdalovati
se neustále divadla i fora, nebaviti se tehdy, kdy všickni
se baví, to však mohl — dle náhledu Římanů —
učiniti jen člověk zbaveny zdravy'ch smyslů či hloupý.
I není tedy těžko se dom'ysliti, co znamená ona »hlou
posta Glabrionova. Možnoť ne bez příčiny připustiti,
že byl podobně jako »netečnya Klemens křesťanem.

Můžeme tedy již na základě samých pramenů
literárních souditi zcela bezpečně, že oba tito konsulové
zhynuli jako mučeníci Kristovi. Než máme ještě jiná,
vymluvnější svědectví, která tvrzení, že byl Klemens
křesťanem, dodávají významu fakta historického. 3)

') S u e ton. Domit. lib. VIII. 15. »Flavium Clementem pa
truelem suum, contemptissimae inertiae, cuius íilios etiam tum
parvulos successores palam destinaverat et, abolito priori nomine,
alterum Vespasianum appellari iusserat, alterum Domitianum,
repente ex tenuissima suspicione tantum non in ipso eius cons'u
latu interemit: Ed. Teubner, p. 320.

“)Tacit. Hist. 111.65.,75.: :mitem virum abhorrentem a
sanguine et caedibus... in ňne vitae alii segnem, multi mode
ratum et sanguinis civiumparcum crediderex Jako praefekt městský
znal Sabinus zajisté sv. Petra a Pavla, a možná že i soudil jejich při.

3) Z novějších historiků protestantských přijal beze vší vý—
hrady názor Rossiho professor historie na universitě strassburské,
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Vímet dnes zcela jistě, že obšírný podzemní hřbitov,
ležící za hradbami římskými na místě, kde starou
cestu Ardeatskoupřetíná stezka delle sette chiese
vedoucí k basilice sv. Pavla, byl kdysi majetkem druhé
Flavie Domitilly, vnučky Tita Flavia Sabina & sestře
nice Klementovy,') kterou Domitian poslal nejprve
do vyhnanství na skalní výspu Pontiin) a potom za
víru umučil. Tam spočinuli též v obšírných sarkofa
zích, postavených vedle Spanilé krypty, jejíž výzdoby
upomínají zcela na fresky ve ville ad gallinas
alb as a na scény pompejské, náš mučeník Klemens
a jiní křesťanští členové rodu Flaviův. Hrob majitelky
hřbitova nalézal se dle svědectví sv. Jeronýma v Ter
racině a byl ve IV. století cílem četných poutí;“) ale
za to našli odpočinek na majetku své paní, jakž
o tom svědčí nalezené nápisy, věrní sluhové Domitil
lini, mučeníci sv. Nereus & Achilleus.

Zdálo by se, že tímto objevem, jenž mučenictví
Klementovo řadí mezi historická fakta, byla též 'de—.
ůnitivně rozřešena otázka o smrti Glabrionově. Neboť
lpěly-li na něm tytéž viny, jako na. Klementovi, &Kle
mens zemřel za víru, pak byl i on učněm Kristovým.
A přes to považoval ho za křesťana až do posledních
let jenom nepatrný počet historikův. Ze starších počítá
ho mezi mučeníky Baronius, lituje spolu, že nemáme
o jeho smrti žádných zpráv, kromě těch, jež histori

Karel Jan Neumann. Píšeť ve svém díle: Der rómische Staat
und die allgemeine Kirche bis auf Diokletian, Leipzig 1890, sv. I.
str. 7.: »Im Jahre 95 wurden zwei Glieder des Kaiserhauses,
deren christlicher Glaube feststeht, Flavius Clemens, ein Vetter
Domitians, der eben noch das Consulat bekleidet hatte, und die
Flavia. Domitilla wegen Gottlosigkeit verurtheilt.< Viz též: L ange n,
Geschichte der romischen Kirche bis zum Pontificate Leo's I.;
Bonn 1881, str. 67. pozn. 2. Rovněž i Gibbon tvrdí, že dvojí
ta výtka, atheismu a. přízně obyčejům židovským, nemůže se tý
kati leč křesťanův. Viz jeho: History of the decline and fall of
the Roman empire; ch. XVII.

1) Viz níže genealogické znázornění Flaviův.
*) Pontia byla podobně jako ostrůvek Pandataria obyčejným

deportačním místem pročleny panující rodiny.
3) Mezi jinými zastavila. se tu ve IV. stol. sv. Pavla na

cestě do Palestiny.
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kové pohanští o něm napsali. ') Z novějších zove ho
de Rossiconsole cristiano ve svémBullettino
dí archeologia cristiana z r. 1863,str. 29, ana
straně 89. opakuje: »Slušno pokládati ho za vyznavače
Kristova.<< Ale s větší reservou mluví již o něm v Bul
lettinu z r. 1869. »Mnozí —- píše tam na str. 78. —
domnívají se, že Glabrio byl křesťanem a mučeníkem
za víru.Jakákolivšakjest cena této domněnky... “)a
Za křesťana pokládá ho též Gr e p po (ve své rozpravě:
Trois mémoires relatifs a l' histoire ecclésiastique
des premiers siecles; Paris 1840, str. 190 n.), Allard
(Histoire des persécutions, str. 109.), dále protestanté
Roller (Revue archéologique z r. 1876, sv. XXXI.,
str. 444) a L a n g e n (Geschichte der rom. Kirche, str. 67.
pozn. 2.). Za to odporuje náhledu Baroniovu Tille
mont (Histoire des empereurs; Venis 1732, str. 97. n.)
a Aube (Histoire des persécutions de 1,église jusqu'
a la fin des Antonins,II. vyd., Paříž 1875, sv. 1. str. 163.);
professor frýburský Kraus pak se o něm ve své
»Roma Sotterranea<< ani nezmiňuje. Také Górr es
pomíjí ho úplně v Krausově Real-Encyklop'ádie der
christlichen Alterthúmer ve článku »Christenverfol—
gungena.

Odkud však pochází tolik pochybností, když text
Dionův, analysovaný ve světle spisovatelů církevních,
jak již jsme ukázali, dosti jasně podává důvod smrti
Glabrionovv? Odpůrci Baroniovi dokládají se následují
cími potížemi. Tradice — tak praví — neví nic o mu
čenictví Glabrionově; také žádný církevní historik
o něm nemluví; jména jeho nepodávají ani martvro—
logia, ani kalendáře; o jeho hrobě není též zmínky
v zápiskách, jaké si pořizovali staří poutníci z různých
krajů, kteří viděli Rím a jeho podzemí. Nikdo konečně
nevzpomíná toho, že by byl konsul z r. 91 požíval
úcty v církvi, což je tím podivnější, an rod Glabrionův

') »Nisi quod in gentilium historicorum commentariis sub
obscure est consignatum.< Annal. ad an. 94., str. 523. n.

') »Molti sospettano, che Glabrione sia stato cristiano e mar
tire della fede. Qualunque sia il valore di questa congettura etec
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nezašel, nýbrž spojen od konce IV. století s Anicii
rostl stále ve svém významu a potrval až do století VI.,
dávaje říši konsuly i praefekty. Ve druhé polovici
11.století nechce Pertinax přijati trůnu, pokládaje za
důstojnosti té hodnější mnohé senátory, a zvláště Mania
Acilia Glabriona, jenž několikráte již byl konsulem a
odvozoval rod svůj od Aenee a Venery. ') Acilius Se
verus, křesťan a přítel Laktanciův, byl konsulem r. 323
a r. 325 praefektem městským. Syna jeho nebo aspoň
jeho blízkého pokrevence uvádí sv. Jeronym mezi spi
sovateli církevními. 5') A přece v době, kdy patriciové
římští, kteří přijali křesťanství, největší čest za vlády
Konstantinovy nalézali v tom, mohli-li mezi svými
předky uvésti nějakého mučeníka za víru, není nikde
ani sledu o tom, že by se byl rod Aciliů honosil někdy
mučenictvím Glabrionovým.

Takový byl stav otázky té až do nedávných let,
kdy nenadále nalezeny nové kommentáře k Dionovi
tam, kde se jich nejméně kdo nadál, to jest na hřbi
tově sv. Priscilly, jenž, jak se ukázalo, byl též místem
odpočinku Aciliů Glabrionů.

Bylo to v zimě r. 1887/1888, když de Rossi ob—
jevil v nejstarší části hřbitova toho hypogeum, jež
bylo z počátku širokou galerií podoby řeckého pís
mene F(gamma), oddělenou od jiných prvotních arterií
podzemních. Nikde není tu viděti stopy jedhotlivých
hrobů, vytesaných ve stěnách, nýbrž celá chodba určena
byla k umístění velikých sarkofagů, postavených podél
stěn v prostranných výklencích. Jaká pak úcta věno
vána byla druhdy místu tomu, dokazuje nejlépe ta

1) »Sim'ulque Glabrionem manu comprehensum protrahens,
sessitare imperatoria sella jubebat. Erat enim ille omnium patri
ciorum nobilissimus, ad Aeneam Veneris et Anchisae filium se
riem generis referens, idemque iterum consul.< Herodiani
Histor. lib. II. — Glabrionové, původně plebejci, došli vyzname
nání v říši teprve v VI. století po založení Ríma. Manius Acilius
Glabrio, tribun lidu r. 563 a U. c., konsul a vítěz nad králem
Antiochem r. 563 a triumfator roku následujícího, byl dle svě
dectví Liviova (XXXVII. 57.) homo novus.

2) Pravdě nejpodobněji jest to týž, o němž Ausonius vy
pravuje, že byl professorem literatury v Bordeauxu, a zemřel za
panování Valentiniana staršího (364—375).
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okolnost, že několikráte velmi bohatě bylo vyzdo
beno. Oblouky výklenků, jakož i vnější jejich fa
cady byly pokryty mosaikou a stěny byly vyložený
bílým mramorem. Dnes jest galerie ta velikou ruinou:
vše bylo V době neznámé zničeno. Mosaika a mramor
pobrány, sarkofagy rozbity na drobné kousky, a ty
ještě většinou odneseny, tak že z úlomků celku složiti
nelze. Vidíme jen, že sarkofagy ty byly prosté, bez'
basreliefů, jaké nalézáme později na sarkofazích IV. sto
leti, a tedy koupené pravděpodobně ve skladech po
hanských. Z galerie otevřeno ještě za dob pronásledo
vání spojení s prostranným sálem, as 8 metrů dlouhým
a kolem 4 metrů širokým, jenž sloužil původně za
nádržku vodní (piscina limaria) pod Villou,která
nalézala se nad hřbitovem. V klenutí sálu nalézá se
lucernarium čili velký otvor, jímž přicházelodo
podzemí světlo a vzduch. I zde byly stěny původně
kryty mramorem a klenutí ozdobeno mosaikou. V hloubi
krypty proti dveřím byl hrob mučeníka, jenž sloužil
zároveň za oltář, a nad ním vznášel se na čtyrech
sloupech z numidského mramoru baldachin (episty
liu m').Z oltáře zachovaly se jen úlomky; hroby všechny
jsou prázdné. Jednalo se nyní 0 to, nalezne-li se v ru
movišti, pokrývajícím naše hypogeum, nějaký nápis,
jenž by nám pověděl, čí majetkem byla galerie ta, kdo
spočinul pod baldachinovým oltářem, a jenž by nám
způsobem tím přiSpěl k odhalení dějin krypty té. De
Rossi prohlížel s horečným napjetím každý úlomek,
a práce jeho nebyla marna, neboť již v dubnu r. 1888
mohl na vědeckém sjezdě v Paříži sděliti s učenci 1),
že se mu podařilo učiniti objev, jenž důleži
tostí předčí všechny ostatní z let posledních, jelikož
podobně jako objeveni hrobky Flaviův objasňuje dějiny
Glabrionovy. Nejprve zaujala pozornost jeho veliká
mramorová deska s nápisem, jenž svým charakterem
připomínal epitafy z doby Trajanovy nebo Hadrianovy.
Ale ukázalo se záhy, že kámen ten do podzemí toho

') Viz: Bullet. di archeol. crist. 1888—89 str. 16—26, a téhož
autora článek v »Compte rendu du Congrés scientiíique international
des catholiques tenu aParis du 1 au 6 avril 1891; Paris 1891, p. 8.
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ani nepatřil, nýbrž skrze lucernarium shora tam
spadl. Důležitý byl za to nápis druhý, vrýtý na mra
morovém příkrovu velikého sarkofagu, jenž stál bez
pochýbý v jednom z výklenků galerie. Bohužel není
celý; zachovalť se pouze úlomek jeho, na němž čteme:

ACILIO GLABRIONI

FILIO S

V prvém řádku epitafu toho chybí jenom jedna
litera, totiž praenom en M'(Manio); třetí doplňuje
de Rossitakto: Filio—Manii Acilii Glabrionis.
Mohl však též celý nápis zníti: »M'Acilio Glabrioni
Filio M'Acilius Glabrio Pater — ManioviAci
liovi Glabrionovi, synovi, postavil náhrobek tento Ma
nius Acilius Glabrio, otecc

Dostal se sem tento epitaf muže rodu tak vzne
šeného jenom náhodou, či snad souvisí těsně s hi
storií tohoto podzemí? A býl—liAcilius Glabrio vskutku
zde pochován, zdaž pochován zde sám, nebo vedle
jiných členů svého rodu? Odpověď na důležité otázký
tý dává nám nápis následující, rýtý alfabetou, podobnou
poněkud kursivě, na hrubém úlomku mramoru, jenž
dle vší pravděpodobnosti tvořil čelo náhrobku:

M, ACILIVS V...
C. V.

. .PRISCILLA. C . . .

T. j.: »Manius Acilius Verus Clarissimus
Vir et Acilia Priscilla Clarissima puella
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(nebo f emin a): Manius Acilius Verus, senátor, a Acilia
Priscilla, žena. z rodu senatorského.<<

Doplnění toto není nijak libovolné, nybrž vzato
jest z fasti consulares, a tedy jaksi z rodo
kmenu Glabrionův.') Praenomen Manius, titul:
claris si mu s vir, nepřipouštějípochybnosti,že máme
před sebou druhy nápis členů rodu Aciliů Glabrionů.
Pomocí katalogu konsulů najdeme pak jejich rodiče a
dovíme se, kdy žili. Zkratky (sigla) C. V. a C P
nebo F., vynechané na náhrobku prvém, svědčí, že
tento jest starší nežli nápis Acilia a Priscilly, poněvadž
obyčej, přidávati kvalifikace ty na náhrobcích, povstal
teprve ve II. století a ustálil se počátkem století III.
Také charakter písma jest na prvém nápise starší.
Manius Acilius Glabrio, konsul z r. 186, “) pojal za choť"
Arii Plarii Veru Priscillu.3) Z manželství toho pak
pocházejí dítky: M'Acilius Verus a Priscilla, označené
na našem náhrobku. CognominaV erus a Priscilla
dostali po matce.

' Za příčinou snazšího orientování podáváme zde dle
Rossiho (Bullet. di archeol. crist. 1888—89, str. 39.) seznam kon
sulů z rodu toho:

1. R. 91. M“ Acilius Glabrio, konsul spolu s Trajánem.
2. R. 105. nebo 106 Acilius Rufus, »consul designatuSG.
3. R. 124. M*Acilius Glabrio, bezpochyby syn konsula z r. 91.
4. R. 152. M'Acilius, syn Mania, Glabrio Cn. Cornelius

Severus, syn předešlého, zvaný M' Acilius Glabrio starší
(Mommsen, G. I.. 1. IX. 2333.)

5. R . . . M*Acilius Glabrio, syn předešlého, »consul suffectusc
roku neznámého a »consul ordinarius<< r. 186.

6. ti. 210. M' Acilius Faustinus, syn předchozího, konsul.
Nevíme, vjakém stupni pokrevenství se nalézal s M' Aciliem

Vilii'pónFaustinem, jenž byl »flamenc a »salius palatinus< předr. .

7. Claudius Acilius Cleoboles, syn M* Acilia Faustina, kon
sula z r. 210., adoptovaný Tib. Klaudiem Kleobolem, jenž byl
»consul suffectuSozroku neznámého.

8. R. 246. M. Acilius Glabrio, konsul.
9. R. 323. Acilius Severus, konsul; praefekt římský r. 325..

") Viz »Seznamc pod č. 5.
3) Dle V is c o n ti h o (Giorn. Arcad. nuova serie LII. p. 183.

n.) b_ylaPlaria chotí Mania Acilia Glabriona staršího. Je-li tomu
tak, jsou Ac1hus Verus a Priscilla dětmi konsula z r. 152.
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Z téhož času pochází též třetí fragment sarkofagu,
nalezený v témž podzemí, na němž čteme opět jména
Acilie a Acilia, s tím rozdílem, že Acilius má prae
nomen Marcus a nikoli Manius.

aciLI
MACILI

Patří tedy rodině Marka Acilia Vibia Faustina,
jenž byl flamen a salius palatinus před
r. 170, *) nebo též rodině Marka Acilia Priska Egrilia
Plariana, který žil v téže době. Máme tedy dva nápisy
z druhé polovice II. století a jeden značně starší. Ma
nius Acilius Glabrio, uvedený v nápise prvém, byl
pravděpodobně synem Acilia Rufa, konsula z r. 105—6,
a vnukem konsula z r. 91.

I jest tedy jasno, že Glabrionové měli ve II. stol.
hrobku svou v nejstarší části hřbitova Priscillina. —
Než, další otázka jest, jsou-li to nápisy křesťa—
nův?

Již to, že tři fragmenty ty nalezly se na hřbitově,
jenž byl tehdy zcela jistě v rukou křesťanských, a to
na místě pro sarkofagy určeném, činí domněnku tu
velice pravděpodobnou. Přirovnáme-li pak nápisy ty
k jiným epitafům, jež zcela jistě uzavíraly hroby v ga—
leriích k našemu hypogeu přiléhajících,nemůže býti
o celé věci té žádné pochybnosti. Tak čteme na kousku
mramoru, nalezeném poblíž nápisů, první slabikyjména:

AKElAtog nebo též AKEIALa.

Dále nalezen řecký nápis dítěte Attala, jež po—
chovali tu rodiče Acilius Quintus a Acilia, propuštěnci
nebo potomci propuštěnců rodiny Glabrionův.

AKEIAIOC KOthc;
KAKEIAIA M . . .
MNHMHC Eve—Ad

ATTAAQ TEw/(p (Í)
AE ANEGHZT/
ENÍAYTOY ]

') Viz »Seznama pod č.6.



Nejdůležitější však' jest pro nás nápis, jenž uza
víral hrob V galerii, přiléhající bezprostředně k veliké
kryptě, kde se nalézal hrob s baldachinem.

aKlAlOC POWDEINOC
CHCI-iC EN GED.

T. j.: »Acilie Rufine, žij v Bohu!“
Cognomen R u fi n us nebo Ru fu s je v rodině

Aciliů známo; Acilius Rufus byl konsulem r. 106.S akkla
mací »ZHCHC EN OEQ -— žij v Bohu<<setkáváme se jen
na hrobech křesťanských, a to nejčastěji koncem II. a
v III. století. Glabrionové a jejich propuštěnci byli tedy
ve století III. křesťany a odpočívali v sousedství sena
tora Pudenta, jeho ženy svaté Priscilly a dcer Praxedy
a Pudentiany, zaujímajíce v nejstarší části hřbitova
místo čestné.

Konečně nalezl de Rossi na dvou úlomcích sarkofá—
gového příkrovu nápis, jehož litery pravidelné sice, ale
drobné a málo kaligrafické, připomínají vzory století III.

KA
AKEIAIOY
OYAAEPIOU

. . . NICKOY

Tři jména zemřelého jsou nejlepším důkazem, že
byl patriciem. Jest to zajisté syn Klaudia Acilia Kleo
bola, konsula z r. 210, jehož adoptoval Tiberius Klau
dius Kleoboles. Na poslední řádce třeba pravděnejpo
dobněji doplniti: \)sa(vícxou),na předposlední: kap.-nporárou
— clarissimi, tak že celý nápis zněl: »HrobKlaudia
Acilia Valeria, jinocha rodu senátorského.:

Na základě těchto svědectví přichází de Rossi
k závěru, že ve zmíněném h y p 0 g e u bylo pochováno
několik pokolení slavné rodiny Glabrionův. A jako při
cestě Ardeatské vyvinula se ve II. a III. století z ro
dinné hrobky Flaviů katakomba sv. Domitilly, tak i zde
tvořily první počátky hřbitova sv. Priscilly hroby Gla
brionů, nalézajícíse pod jejich praediu m ru sti



.
cum. O tom, zdaž a kdy uloženy byly na místě tom
svaté ostatky konsula z r. 91, dá se arci dnes těžko
říci něco určitého. Neboť poněvadž jeho vlastní ná
hrobní nápis nalezen nebyl, jest vše ostatní, kromě
fakta, že byl křesťanem, konjekturou. Než, proč ne
měli bychom připustiti, že rod Glabrionů užil práva,
dovolujícího, aby tělesné ostatky vyhnancovy byly pře
vezeny, stalo-li se to jen s vědomím císařovým? 1) Ve
IV. stoleti požíval veliké úcty jakýsi znamenitý mu
čeník, odpočívající ve velké kryptě u sv. Priscilly.
Věřící hrnuli se k jeho hrobu tak Včetně, že byla
jeho kaple spojena zvláštními schody s basilikou
sv. Silvestra, stojíci nad hřbitovem, jen aby přístup
k němu byl usnadněn. I jest velice pravděpodobno
že mučeníkem tím byl právě náš Glabrio. Akta cí
saře Domitiana byla hned po jeho smrti Nervou a
senátem zrušena. I nebylo tedy Glabrionovi za těžko,
dostati od císaře dispens a pochovati svého velikého
předka na vlastním pozemku, jenž stal se odtud po
hřebištěm křesťanských členů rodiny. Nejprve třeba na
lezl místo odpočinku v galerii, odkudž však po vitěz
ství Konstantinově přenesen byl jeho sarkofág do
nádherně vyzdobené krypty a uložen pod baldachinem,
schválně pro něho zbudovaným.

Tak zjevné a positivní jsou-li důkazy mučenictví
Glabrionova, není třeba, bychom se trudili potíží, že
o jeho smrti a hrobě nečiní zmínky ani historikové
církevní, ani itineraria římských hřbitovův. Mlčíť pra
meny ty též o obou Domitillách, ač jedna z nich
vroucně byla ctěna ve století IV. a k jejímu bývalému
obydlí, proměněnému časem v sanctuarium, četné ko
naly se pouti. Nic též nevědí o nich nejstarší kalen
dáře a martyrologia. Není též ve starých kronikách
zmínky o papeži Telesforovi, o jehož mučeničtvi mluví
sv. Iraeneus, ani o slavném filosofu sv. Justinovi a mno—

1) L. 2. Dig. XLVIII. 24. »Si quis in insulam deportatus
vel relegatus fuerit, poena. etiam post mortem manet: nec licet
eum inde transferrealiubi, et sepelireinconsulto Principe:
ut saepissime Severus et Antoninus rescripserunt et multis
petentibus hoc ipsum indulserunt.<Dovolenítakové
udílel již též Nero; viz Tacit. Annal. XIV. 12.
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hých jiných mučenících III. století. Když pak po do—
sažení pokoje pořádán byl kalendář církevní, byli tam
pojati spíše papežové a mučeníci století III., jichž pa
mátka byla ještě svěží, nežli jiní z dob apoštolských.
Dále poutníci ve svých itinerariích pominuli těž hrobů
jiných mučeníkův. Tak nezmiňují se na př. ani slovem
o hrobě senátora Pudenta, ač jej jistě viděli vedle
sarkofagů jeho dcer sv. Pudentiany a Praxedy. De Rossi
dobře vystihl důležitost topografii těch, když pravil, že
třeba dbáti toho, co podávají, avšak že nesmí se z toho
činiti konkluse o věcech, o nichž mlčí. ')

Než při tom všem jest vážná potíž, již třeba vy
světliti. Jak totiž mohli býti konsulové Glabrio a Kle—
mens křesťany & srovnati předpisy nového nábožen
ství s povinnostmi, jež jim ukládal jejich úřad? A jak
dá se vysvětliti otázka, že víra křesťanská uchovala
se v rodině Glabrionů nepřetržitě až do Konstantina
Velikého. když dával rod ten státu ve století II. a III.
stále nejen konsuly, nýbrž i jiné vysoké úředníky, a
odjinud je nám známo, že i děti rodu toho nalézají
se v seznamu pohanských bratrstev náboženských?
Na otázky ty, jež mimoděk se naskýtají, dáti chceme
tuto odpověď:

Glabrio mohl v roce svého konsulátu býti ještě
pohanem a teprve později přijati víru Kristovu, anebo
lze souditi též opačně, totiž, že již byl křesťanem &
tak mohl snadno různými záminkami, jež si vymýšlel,
jen aby vyhnul se funkcím modloslužebným, vzbuditi
podezření & nechuť císaře, jenž za nevěrnost k bohům
odsoudil ho nejprve k zápasu s medvědem a o čtyři
léta později na smrt. Pravíme, že tomu tak býti mohlo,
ale těžko dá se tvrditi bezpečně, že tomu skutečně tak
bylo, jelikož se nám nedostává bližších podrobností ze
života konsula toho. Nicméně však, opakujeme, jest
faktem, že zemřel jako mučeník.

Ještě tížeji lze dáti rozhodnou odpověď na otázku,
jak mohl býti rod Glabrionů křesťanským ještě před

') E lungo tempo, che ho formolato ed inculcato la regola:
in quelle topografie dover noi tener conto di ció che dicono, non
di cio che tacciono;< ]. o., p. 56.
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Konstantinem, když skorem každé pokolení jeho ve II.
a III. století dávalo vládě konsuly. Bylyť věru pro kon
sula-křesťanajiž Calendae Januariae dnem, kdy
rozhodovalo se o jeho osudu. Dne toho totiž, kdy zvo
lenec úřad nastupoval, odebrali se do jeho domu se
natoři a obyvatelé všech tříd a provázeli ho odtud na
Kapitol(processus consularis), abytam při
nesl Jovovi v oběťvola, zdaž aus picia vypadla
dobře. S Kapitolu odebral se průvod do kurie, kam
svolán senát, a tam skládal nový konsul bohům pří
sahu, že bude věrně chrániti práv říše, jichž podstatnou
částí bylo ius sacrum. Dával—lipo té hostinu, počí
nala tato modlitbami. Také každé následující sedění
senátu počínaio obětováním kadidla, jež nejprve kon
sulové a po nich senatorové pálili před sochou bohyně
Vítězství, která se v poradním sále nalézala. Konsu
lovi příslušelo též pořádání her v cirku a různých
slavností a zábav na počest bohův a císaře, což vše
bylo křesťanům odporno, jsouc prosáknuto modlo
službou a mravní hnilobou.

Z Ulpiana však víme, že židé, kteří dosáhli v říši
vysokých úřadů, byli z nařízení Septimia Severa a Ka
rakally osvobození od přinášení obětí bohům státním. ])
To, co židům zaručoval zákon, mohli křesťané nejednou
dostati cestou milosti a z osobní tolerance císařovy. Eu
sebius zajisté vypravuje, že na počátku vlády Diokleti
anovy jmenováni byli náměstky v provinciích křesťané,
aniž pohanských obětí bylo od nich žádáno. “) Také
jiní panovníci připouštěli nejednou křesťany do svého
okolí a bránili i jejich majetku proti pohanům, ač
ještě stále z práva byli vyňati. Když na př. krčmáři
chtěli zaujati místo, kde shromažďovali se křesťané
k modlitbám, Alexander Severus, jak bylo již výše po
věděno, rozhodl spor ve prospěch těchto, motivuje roz
sudek svůj tím, že jest lépe, aby Bůh jakýmkoliv způ
sobem tam byl ctěn, než aby hospodští rozbili tam

.) »Eis,qui Judaicam superstitionem sequuntur, divi Severus
et Antoninus honores adipisci permiserunt; sed et necessitates
eis imposuerunt, quae superstitionem eorum non laederent;<
Ulpianus, De officio proconsulis lih. Vll. (l. 3. 5. 3. Dig. L. 2.)

') Histor. eccl. VIII. I.
Archaeologia křesťanská. 12
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své stany. Gallienus pak nařídil roku 260 zvláštním
ediktem, aby všichni držitelé modliteben a farních ko
stelů, jež před pronásledováním Diokletianovým patřily
křesťanům, vrátili tyto biskupům místních církví. Po
dobně dostávají i křesťané antiošští jmění své za pa—
nování Aurelianova z rukou haeretiků pomocí ra
mene světského. 1) A tací císařové, jako Antonius Pius,
Alexander Severus, Filipp Arab, nežádali též od věří
cích božské pocty pro svoji osobu. Nejednou pak při
mlouvaly se za křesťany matky, ženy, ba i ženiny
(konkubiny) císařů, jež častokrát ještě větší příchyl—
nost jevily k nové víře než mužové. 9) Kdykoliv tedy
měli křesťané u dvora císařského takové přátele, mohli
též přijímati a zastávati úřady sobě svěřené bez ná—
silí svého svědomí. Každým rokem pak dokonávala se
stále větší přeměna náboženských názorů společnosti
římské. Vlivem křesťanství zušlechtili se i staří bohové.
Jupiter na př. přiblížil se velice k Bohu křesťanův, ob
držev též\jména jako: Všemocný, Král, Pán, svatý bůh,
Vykupitel, Přítel, Otec. V Rímě samém bylo jen málo
domů aristokratických, do nichž by nebyl vnikl aspoň
paprsek světla evangelijního a kde by církev byla ne
měla apoštola v osobě otroka nebo otrokyně. Z úst
sluhových naučila se milovati Krista paní domu a stala
se horlivou šiřitelkou nové víry mezi svými domác'mi
a přáteli. Nepodařilo-li se ji, aby i manžela svého
obrátila,3) učinila ho často svými ctnostmi a obětov—
nosti aspoň mírnějším ku křesťanům, tak že již neměl
odvahy žádati za trest smrti pro svého kollegu, jestliže

[) Eu s eb., Histor. eccl. VII. 30.
2) Tak přála křesťanům Marcia, konkubína (ženina)Kommo

dova, Mammaea, matka Alexandra Severa, a jiné. Srv. Fried
lán der, 1. c., p. 506., a Neumann, Der rómische Staat und
die allgemeine Kirche bis aufDiokletian; Leipzig 1890, sv. 1.str. 207.

3) Stávalo se, že muž snažil se všemožným způsobem o to,
aby choť svoji získal zase bohům starým, ale vždy skorem byly
snahy jeho marny. Jeden uchýlil se i k Apollinovi o radu, tá
zaje se ho, jakého boha by měl vzývati, aby svoji ženu od kře
sťanství odvrátil. Odpověď zněla: »Spíše podaří se ti psáti na
vodě nebo litati v povětří, než změniti způsob smýšlení tvé bez
božné, pokálené ženy Ať zůstane dle záliby své při klamu a
opěvá svůdnými jeky Boha svého, jehož výrokem spravedlivých
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tento v dobách nebezpečných buď vůbec do sezení se—
nátu nechodil, nebo, přišel-li, nevhodil kadidla na oltář
bohyně Vítězství, nebo nevykonal jiných předepsa
ných obřadů náboženských. Jiný zase neudal křesťana
proto, že tento byl bratrem nebo příbuzným jeho
snoubenky nebo též přítelem domu, ba i jeho dobro
dincem. Neměl konečně též žádné příčiny, aby vystu—
poval jako mstitel bohů státních, jelikož sám již dávno
ztratil víru v ně,'a zachovával-li ještě staré zvyky ná—
boženské, činil to leda proto, že byly staré. Křesťané
ve století IV., kdy pohanství chýlilo se již k pádu,
trpěli z jisté shovívavostí ke svým pohanským kol—
legům v senátě sochu Vítězství; ') proto snad nemý—
líme se, domníváme-li se, že nejednou po dlouhá léta
existoval mezi těmato' dvěma protivnými světy jakýsi
mlčky uzavřený konkordát, za jehož trvání snad z úst
vzdělaných těch lidí proneseno bylo při poradách se
nátu měně urážek nového náboženství, než v nejednom
parlamentě našich dob. Máme důkazy, že aristokracie
patřila spíše s politováním na senátory, kteří přešli
do řad Galilejčíků, považujíc krok takový více za
kompromitování rodu, než za čin, jenž by zasluhoval
trestu smrti. »Dobrýť člověk jest Gajus Seius _
hovořili jedni — jenom že jest křestanem.< Tolikéž
jiný: »Já se divím, že Lucius Titius, moudrý muž, náhle
stal se křesťanem.< 2) »Takové poblouzení — stýskal
si třetí ——je nehodno člověka takového rodu, talentu
a charakteru. <<3) Nejeden z obránců viděl se náhle
opuštěna od dávných přátel a mohl říci totéž, co pravil
později sv. Paulinus po svém obrácení: 4) »Kde jsou
teď moji nejbližší, moji dávní přátelé? Kde jsou teď
ti, s nimiž jsem dříve obcoval? Já jsem pro ně mrtev,

soudců stihla hanebná smrt.: Porphyr. u sv. August, De
Civit. Dei, XIX. 23.

[) Viz: Gaston Boissier, La fin du paganisme; Paris 1891,
sv. II. str. 319 nn.

2) »Bonus vir Gaius Seius, tantum quod Christianus. Item
alius: Ego miror Lucium Titiuin sapientem virum .repente faclum

chrisšigašiumx T e r tu ll., Apolog. 3. (Překladu V o j á č k o v 3str. . ' '
3) Sv. A mb rož, list LVIII.
') List XI.
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jsem cizím pro své bratry! Ti, kdož mne druhdy mi—
lovali, utekli jako prudká řeka a já stal jsem se jim
nechutným.<< Na pronásledování myslil v senátě málo
kdo, a harmonie porušila se častokráte teprve tehdy,
když lůza mocí žádala krve křesťanů, nebo též když
ode dvora zavanul nepříznivý vítr. Tu teprve tekla
hojně krev věřících a také nejeden ze senátorů dal
Kristu život za svou víru.

Ještě častěji stávalo se, že patricius, který vssál
náboženství křesťanské hned s mlékem matčiným nebo
přijal je již ve věku dětském nebo jinošském, později,
když dospěl věku mužného, se ho zřekl, po léta si ho
nevšímal, a vracel se k němu zase ve stáří nebo na
loži smrtelném. 1) Klerus římský výslovně uvádí jako
častou příčinu apostasie postavení společenské —
quod essent insignes personae.9) Bylytéž
i takové případy, že nejeden, ač znal a vniterně ctil
Boha křestanského a i doma rád viděl vykonávání
náboženství toho matkou, sestrou, vlastními dětmi,
odkládal přece s přijetím křtu sv. na konec života,
potřeboval—li toho pro svoji karieru. Doma byl kře
sťanem, na foru pohanem.

A tak mohlo tomu býti též v rodině Glabrionův,
a snad ije měl na mysli Tertullian, když psal: »I psaedomus nostrae sine idolis omnino non sunt

') Tak naříká na př. autor veršů z konce III. stol. nad jistým
konsulem, který zřekl se viry křesťanské a vrátil se k úctě model:

»At cum vericolae penetraveris ostia legis
Et tibi nosse Deum paucis accesserit annis,
Cur linquenda tenes aut cur retinenda relinquis'h

Než těší se nadějí, že apostata ten v stáří vrátí se _zase
k víře Kristově, kterou od dětinství vyznával (verš 54. nm):

»Sed te correctum forsan matura senectus
In melius revocat satiatum erroribus istis,
Tunc igitur, cum te consulta reduxerit aetas,
Disce Deo servare fidem atd . . .c

Viz Rossi, Bullett. di archeol. crist. 1888—89, str. 64.
') Srv. Euseb., Histor. eccl., IV. 41. — Nativitas et sub

stantia tua molestae tibi sunt adversus idololatriam. Tertull.,
De idololatria c. 18. Viz též článek Le Blantův: La richesse
et le christianisme a 1 age de persecutions, v Revue archeolo
gique 1880, sv. 39., str. 320—330.



——153—

— ani naše domy křesťanské nejsou zcela bez model<<
a těch, kdož se jim klaní. ') Snad nejednomu Glabrio
novi příslušelnápis hrobový: »Inter fideles fidelis
fuit, inter alienos paganus fuit — mezikře
sťany byl křesťanem, mezi pohany pohanem. *) A v ro—
dině té nalézali se zajisté věřící i pohané, vyznavači
i Odpadlíci, kteří teprve na smrtelném loži smyli zločin
apostasie slzami pokání, aby mohli potom spočinouti
po boku svého svatého předka v katakombě svaté
Priscilly.

Vysvětlujíce otázku, jak křesťanští Glabrionové
mohli býti konsuly, měli jsme posud na mysli jen po
tíže, jaké jim činiti mohlo zákonodárství a pohané.
Itřeba nyní pověděti ještě něco o tom, jak věc tu
posuzovala církev? Bylo vůbec křesťanu možno, aby
zastával nějaký vyšší nebo nižší úřad? Dovolovala mu
církev, aby byl ve vojště důstojníkem nebo řadovým
vojínem? Mohl pohan i po svém obrácení ještě dále
konati své řemeslo? Takovéto a podobné otázky kladli,
jak to vidíme ze spisův Otců církevních, svým učitelům
sami věřící, jsouce ve svědomí znepokojováni, jelikož
každou chvíli byli vystaveni nebezpečenství, modlo
službou se pokáleti. Když prokonsul nebo praetor
přinášel oběti, podával mu podřízený úředník víno a
jiné potřebné věci. Soudní písař psal vyšetřovací
protokol mučeníkův. Uřadové měst provinciálních
měli povinnost, aby bděli nad kultem bohů státních
i místních. Žoldnéř musil náboženskými obřady sla
viti narozeniny panovníkův, účastniti se kultu vojen—
ských lárův, ochranných božstev tábora a orlů legií,
odbývati stráž u pohanských svatyní a konati jiné
věci, jež stále se opakovaly a kteréž mučeníci chara
kterisovali slovy: male facere — poskvrňovatisi
svědomí. 3) Věci ty přiváděly ovšem věřící v hrozné

.) De spectaculis, 8.
1) Takový nápis nalézáme v Bullettinu de Rossiho z r. 1877

na str. 120. Zníť: »Filia mea inter fideles fidelis fuit, inter
alienos pagana fuitm Stávalo-li se však, že žena ve společnosti
pohanů zachovávala zvyky pohanské, mohlo se to státi tím častěji
mezi muži.

3) Viz článek Le Blantův; Le chrétiens dans la société
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rozpaky, a proto není s podivem, že důtklivě uchá
zeli se o radu a uspokojení u svých představených. ,)
Vysvětlení této záležitosti poskytne aspoň několik
paprskův i dějinám Glabrionův.

Kdo aspoň poněkud čítá v literatuře církevní II.
a III. století, pozná snadno, že mezi učiteli církevními
byly dva směry: jeden přísnější, repraesentovaný hlavně
Tertullianem, a druhý mírnější, jehož představiteli jsou
Minucius Felix a Klement Alexandrijský. Tertullian
řeši vše svým způsobem. Máť on před očima přede
vším paragraf zákonníka římského. A poněvadž zákon
žádá od veřejného funkcionáře věci, jež křestanu plniti
možno není, proto musí se křesťan života veřejného
vzdáti. Ve své horlivosti zapomněl, že i zákon dá se
časem obejíti, a proto nedává se pohnouti k žádným
koncessím a vystupuje náruživě proti všeliké karieře
veřejné, číně křesťanům pravidlem: Odloučiti se od
pohanů, nesúčastniti se ani v nejmenším jejich slav
ností, vzdalovati se jejich hostin, shromáždění, ba
ifora, pokud tomu potřeby denni dovolují, a za to
žíti život rodinný i společenský jenom s věřícími,
jelikož jenom tak možno dodělati se dokonalosti. *)
»Dá'li se mysliti — praví — že jest možno zastávati
úřad a nekonati oběti ani jich nepřikazovati, nedodá
vati obětních zvířat, nestarati se o svatyně a neozna
čovati lidi, kteří by o ně péči měli, nebýti soudcem
nad statky a životem obyvatel, neodsuzovati jich do
vězení a na mučidla, — pak mohli bychom též roz
hodnouti, že jest křesťanu dovoleno úřad přijati.“ 3)
Jěště přísnější zásady vykládá ve spise »O věncia.
Uřady a hodnosti jsou mu ďábelskou pompou, jež

pa'ienne aux premiers ages de l' églisec v »Annales de philosophie
chrétiennea z r. 1882, r. LIII. str. 137. nn.

') Tertull., De idololatria 17. »Hinc proxime disputatio
oborta est, an servus Dei alicuius dignitatis aut potestatis admi
nistrationem capiat, si ab omni specieidololatriae intactum se aut
gratia aliqua aut astutia etiam praestare possit, secundum quod
Joseph et Daniel mundi ab idololatria et dignitatem et potestatem
admmistraverunt in ornamento et purpura praefecturae totius
Aegypti sive Babyloniaem

2) Tento tvrdý a nepodajný charakter přivedl ho do řad
haeretiků.

3)De idololatr. 17.
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přináší zhoubu, ——proto ať si je mají pohané. Úřadu
takového, kde nutno se čas od času strojiti ve zlatý
věnec a bráti na sebe insignie, jež.s důstojnosti jsou
spojený &od počátku nesou na sobě znak modloslužbý,
křesťan přijati nemůže. ')

Slyšmež, co odpovídá na otázku, může-li býti
křesťan důstojníkem ve vojště. 5') Důstojník — praví —
musí nejednou konati oběti a pronášeti ortel smrti, a
proto nelze srovnati víru se žoldnéřstvím. — Ba ne—
dovoluje ani býti prostým řadovým vojínem. ač sám
vyznává, ten že nemusí obětovati, ani na smrt odsu
zovati, a odůvodňuje zákaz tím, že jeden život nemůže
býti věnOván službě dvou pánů, Boha a císaře. Křesťan
složil přísahu na prapor Kristův, proto nemůže též
přísahati člověku, a tím méně božství císařovu ——
per geniumimperatoris.3) Dálemezibarbarý,
s nimiž se válčí, může se snadno nalézati křesťan,
jelikož evangelium dospělo již dále než orlové římští,
a bratra zabiti žádným způsobem dovoleno není. Ko
nečně byla by mrtvola jeho dle předpisů vojenských
táborů Spálena a ne v zemi pochována, jak toho žádá
církev. Tertullianovi vůbec na monarchii římské málo
záleží. Neváhaltě pronésti slova: »Nob is nulla
res magis aliena quam publica4) —nám
na říši pranic nezáleží.< »Mý máme jenom jednu říši,
a tou jest celý svět. Komu každý jest bratrem, tomu
jest válka největším zločinem.<<5) »Křesťané nejsou
žoldnéři, nýbrž kněžími pokoje.<<6) Jinak jeví se celá
záležitost, býl-likdo vojínem již před svým obrácením.

') De co ron a 13. »Haecenim erant pompae diaboli et ange
lorum eius officia saeculi, bonores, sollemnitates.a Cfr. De idol. 18.

") »Possit in isto capitulo etiam de militia definítum videri,
quae inter dignitatem et potestatem est. At nunc de isto quae
ritur, an íidelis ad militiam converti possit, et an militia ad lidem
admitti, etiam caligata et inferior quaeque, cui non sit necessitas
immolationum vel capitalium iudiciorum.: De idol. 19.

3) »Non convenit sacramento divino et humano, signo Christi
et siguo diaboli, castris lucis et tenebrarum: non potest una anima
duobus deberi, Deo et Caesaria De idololatr. 19.

') Apolog. 38.
5) De corona militis.
6) De spectaculis 16.
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Jest chvalitebno, opustí-li takový ležení vojenské po
přijetí křtu sv., ale žádati to od něho možno není;
musí se pouze vystříhati všeho, co se na křesťana ne
sluší. ')

Takové požadavky kladl Tertullian, a není pochyby,
že nalezl ochotné učeniky, kteří po jeho příkladě
holdovali nejpřísnějším zásadám mravním, o slavno
stech pohanských dveří vavřínem nezdobili, o svátcích
císařských domů svých neosvětlovali, do cirkův a di
vadel nechodili, vojenské orly opouštěli a obmezovali
se výlučně na život domácí, unikajíce pečlivě všemu,
co by aspoň jen'prostředečně anepřimo souviselo s kultem
bohů. Takové stíhala pak se strany pohanů 'výčitka:
infructuosi in negotiisg) —lidé neužiteční
ve správě vládní. Proto tedy snad příliš daleko zašel
učený akademik Le Blant 3), tvrdě, že pravidla, Tertul
lianem stanovená, zůstala skorem pouhou theorií. Jest
arci jisto, že křesťané o úřady se nedrali, neboť i Mi
nucius Felix, repraesentant směru mírnějšího, — jak
jsme již pravili — volá k pohanům: »Necháváme vám
rádi váš šat s purpurovým lemováním.: 4) Ale neméně
jest pravda, že byli i křesťané, kteří pohlíželi na zem-—
skou "vlast svoji jinak než hrdý Afričan, kteří poklá
dali to za povinnost, společenským postavením nebo
rodinnou tradicí ukládanou, aby úřad jim nabídnutý
přijali a zastávali. Jiní mohli totéž činiti k vůli chlebu.
Jedni pak i druzí odvolávali se na příklad Josefa egypt
ského a Daniele, kteří bez újmy svého náboženství
a bez výčitek svědomí sloužili králům pohanským.
Mohli pak jednati tak tím snáze, že Minucius Felix
a Klement Alexandrijský zastávali se jich proti Tertul
lianovi. Klement nezakazuje služby vojenské a obrací
se ku křesťanskému vojínovi slovy: ") »Vojíny napomíná
Pán ústy Jana Křtitele: žádného neutiskujte, ani ne—
čiňte křivdy, & dosti mějte na svém platu.< “) Rovněž

*) De corona 11.
") Apolog 42.
8) Le chrétiens dans la société pa'íenne etc.
4) Octavius 31.
5) Paedagog. III. 11, 12.
6) Sv. Lukáš, III. 14.
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nežádá opuštění úřadu, neboť praví soudci křesťanovi:
»Braň nevinného, neohlížeje se při soudu nikdy na
osobu křivditelovu. Aniž bráti budeš darů, kteříž také
oslepují opatrné a podvracejí slova spravedlivých.c 1)
»Jest tedy možno byti sluhou evangelia a spolu za
stávati své místo v říšic 2) Ostatně sám Tertullian
konstatuje fakt, že ne všichni šli za jeho hlasem,
když vítězně a hrdě mluví k pohanům: »Včerejší jsme
a všecka vaše prostranství naplnili jsme: města, ostrovy,
tvrze, městyse, sbořišté, tábory samy, tribue, dekurie,
paláce, senát, forum; samojedinych vám zůstavili jsme
chrámův.<<3) Také pohané si stěžovali, že křesťané
všade se dostali, že křesťanství zaujalo lidi všech
stupňův a hodností. 4) Reskript císaře Valeriana, jimž
pronásledování nařízeno, dotvrzuje, že mnozí křesťané
zastávali úřady dvorské. 5) Akta mučenická zachovala
nám jména věřících, kteří byli duumviry, tedy nej
vyššími úřadníky municipialními, jakož i dekuriony
čili členy městské rady. Senatoru sv. Dativovi vytýká
soudce, že přes svoji hodnost dekurionskou dal jinym
špatný příklad, uče je pohrdati bohy a zákony stát
ními. 6) Sv. Kassian, soudní písař, odhazuje tabulky a
rylec, nechtěje psáti ortel smrti na křesťana vyneseny.7)
Za panování Kommodova zhynul jako mučenik Apol
lonius, jenž byl u současníků pro hluboké vzdělání

') Exod. XXIII. 7. 8.
*) Clem. Alex., Paedag. 111.11. “E:-ov čě áxpožcťiaz p.čv

cocpia; Ústí-77.3, &Dtóz xai mlnsúcasůa: ěšóv, cihlá má 15: ěv
xócpxp xospíw; 7.116! 195%; á'yszv xaxcbluta'..

3) Apolog. 37. (překladu Vojáčkova str. 97.): »Hesterni sumus
et vestra omnia implevimus, urbes, insulas, castella, municipia,
conciliabula, castra ipsa, tribus, decurias, palatium, senatum,
forum: sola vobis relíquimus templax
_ ') »Obsessam vociferantur civitatem: in agris, in castellis,
1n_insulis christianos; omnem sexum, aetatem, conditionem, etiam
dignitatem transgredi ad hoc nomen.< Apolog I.

5)Cypriani epist. 80., 1.
_ “) Rozhněvany' prokonsul praví mu: »Ex hac splendidissima

cívitate magis debueres alios ad bonam mentom vocare et non
contra praeceptum Imperatorum et Caesarum facerem Acta s. Sa—
turnini, Dativi et aliorum, 5 9. Ruinart, Acta sincera—p.386.

7) Viz Le Blant, Les chrétiens etc.
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filosofické ve veliké vážnosti. ') Obžalován pro křesťan
ství byl postaven před tribunál Perenna, od r. 180—185
všemocného praefekta praetorianův. Perennis snažil
se odvésti ho od víry, ale když všechno namáhání
bylo marné, vydal ho senátu, před nímž Apollonius,
dle slov Eusebiových, výmluvně hájil Krista. Jestliže
však praefekt sám rozsudku nepronesl, nýbrž po
stoupil mučeníka senátu, musil míti Apollonius k tomu
právo, čili byl sám senátorem.

e církev služeb veřejných formálně neodsuzovala
& nezabraňovala, toho důkazem jsou iúchvaly synody
Elvirské ve Španělsku, pocházející ještě z doby před
počátkem pronásledování Diokletianova, jak dokázal
učený vydavatel L ib ri P 0 n ti fi calis. Dle těchto
kánonů nepatří již do společnosti věřících fl a m in es,
kteří dávali hry a přinášeli oběti; dovolujívšak bisku—
pové křesťanům, aby mohli býti dále duumviry, ač tito
nejednou z povinnosti úřední byli přítomni obětem
pohanským, a nežádají od nich, než aby v roce svého
úřadování nenavštěvovali shromáždění věřících. 2) Vě
dělať církev dobře, že zabraňovati věřícím, by neza
stávali úřadů, což ukládal jim rod i jméno, nebo žá
dati od těch, kdož měli úmysl se obrátiti, aby zřekli
se života veřejného, znamenalo tolik jako zříci se
dobrovolně úmyslu a naděje na získání vyšších tříd
společenských. Kromě toho představeni církve měli na
mysli i to, že křesťan zastávající vysoký úřad mohl
svým bratřím prokázati nejednu službu.

S písemnými svědectvími shodují se i kameny. Ne
musíme již opakovati, že křesťanští Glabrionové byli
konsuly. Jiný starý nápis hrobový oslavuje konsula
Liberala, že více zásluh & chvály přinesla mu mu
čenická smrt než věhlasný původ. 3) V historii není

') Euseb., Hist eccl., V. 21.
") Viz: D uchesne, Le consile d1 Elvire et les Hamines

chrétiens, v R en i e r o v ý c h Mélanges str. 159. nn.
3) Kopii tohoto nápisu pořídil sběratel epigrammů ze VII. stol.,

jenž viděl hrob Liberalisův na hřbitově při cestě Salaria Vetus.
Cást pro nás nejdůležitější zní:

»Martyris hic sancti Liberalis membra quiescunt,
Qui quondam in terris consul honore fuit.
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o něm ani zmínky; snad byl cons ul suffectus za
Domitiana a patřil do počtu těch mnohých, kteří za
hynuli “spolu s Klementem a Glabrionem.

Ještě více křesťanů bylo ve vojště. Komu nebyla
by známa historie legie zvané fulminatrix z'dob
Marka Aurelia, jakož i pluku thebajského z konce III.
století? Mnohá jména vojínů-mučeníků podávají nám
též děje mučenické, spisy sv. Otcův a konečně nápisy
hrobové. ')

Neméně spornou než otázka o zastávání úřadů
jevila se v době pronásledování záležitost školního
vzdělání. Všechny školy byly pohanské a slaveny byly
v nich pravidelně svátky všeobecné, zvláště pak svátky
bohyně Minervy, patronky učitelův i žákův. Tam učilo
se dítě z příruček, prosáknutych modlářstvím, a doví
dalo se věci, na něž věřící vzpomínali jen s odporem.
Co měl dělati křesťan, který měl dítky ve věku škol
ním? Slyšme, copraví Tertullian v traktátě »O m odlo
slu žb ěď) Professor jest povinensvětitisvátek Minervin
v Quinquatrusf') ozdobiti školu ve dny zasvěceně
bohyni Floře, a bylo by mu pokládáno za zločin, kdyby
nevykonal některé z těch ďábelsky'ch ceremonií. Při
čtení a vykladu básníků musí vyprávěti žákům skan—
dální historii Olympu, objasniti vlastnosti bohů a roz
vinouti jejich genealogii, — což již na žádny způsob
nesluší se služebníku Kristovu, a proto křesťan učitelem
školy elementární nebude! Než může snad byti

Sed crevit titulis factus de consule martyr,
Cui vivit semper morte creatus honor.
Plus fuit irato quam grato principe felix,
Quem perimens rabidus misit ad astra furor
Gratia cui trabeas dederat dedit ira. coronam, etc.<<

Viz De Rossi Roma Sotterranea, I. p. 176. 177.; Bullett.
di archeol. crist 1888—89, p 54.

') Část těchto nápisů je sestavena na XII. sloupu v museu
lateránském.

*) De idololatria 10.
3) »QuinquatruSc byl původně pátý den po Idách bteznových.

Po zbudování svatyně Minerviny na Aventině, což připadlo na
den 19. března, »Quinquatíus, den zasvěceny Minervě, byl.
svátkem učitelů i žáků. Cfr. Boíssier, La fm du pagan., sv. I.
p. 234.
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aspoň žákem jejím? Chtěl-li býti Tertullian důsledným,
měl odpověděti záporně. Neboť čemu nemůže učitel
beztrestně učiti, to nemá dítě poslouchati. A jestliže
jména bohů pokalují ústa toho, kdo je pronáší, zdaž
nepokálejí i duše posluchačovy? A přece nešel Ter
tullian tak daleko a dovoluje dětem křesťanským ná—
vštěvu škol pohanských. Činí pak skrupulantní člověk
ten, jemuž vše bylo podezřelým, ústupek tento proto,
že neviděl jiného východu a nemohl si představiti, že
by dítě mohlo nabýti vědý jinou cestou, než způsobem
za jeho dob obvyklým. Neboť jak — píše — osvojí si
světské vzdělání bez učení? Kde naučí se správně
mýsliti a jednati, ana výchova je člověku nutná po
celý život krok za krokem? .) Dle jeho náhledu jinak
sluší se posuzovati učitele a jinak žáka. »Jestliže kře
sťan poučuje o náboženských obřadech, tím již i schva
luje staré bohý. Žák však nemusí přijati vše, co učitel
povídá, a může se ještě také tím omluviti, že nemá
jiného způsobu nabytí vědý. Také snáze může se Vý
hnouti slavnostem pohanským než učitel, jenž vůbec
nic nemůže uvésti ke svému ospravedlnění, neboť
snáze lze vzdáti se vyučování než učení se.<<Nepotře
bujeme dokládati, že rodičové kořistili z tohoto dovo
lení. Jeden i druhý bohatší křesťan měl arci pro své
děti učitele, který musil učiti dle plánu svého chlebo
dárce; jiný otec rodiný byl dětem svým sám paeda
gogem; ale většina byla nucena posílati své děti do
elementárních škol simultánních či spíše pohanských,
neboť na zřízení škol vlastních nemohli křesťané v oněch
dobách,kdýjim ještě nebylo dovoleno žíti,
ani pomýsliti. Ostatně církev šla ve věci této dále než
Tertullian, a nejen nenutila učitelů ke vzdání se pro
fessurý, nýbrž měla je i k tomu, by ji podrželi, vě
douc, že vyučování bude méně nebezpečno, bude-li
je udělovati křesťan.

Kdykoliv mladý pohan, chtěje pozlobiti svého kol
legu, kreslil Boha křesťanů s oslí hlavou, jako jsme

[) D e i d 01., 10.: »Quomodo quis institueíetur ad prudentiam
interim humanam vel ad quemcumque sensum vel actum, cum
instrumentum sit ad omnem vitam litteratura?<
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to viděli v paedagogiu na Palatině (viz výše obr. 4. st. 29.),
nebo nazýval svého spolužáka posměšně biskupem,')
vždy mohl učitel křesťan vzíti pronásledovaného
v ochranu a rozbrojce jménem porušené slušnosti &
kollegiality i potrestati, nedávaje ničím na jevo, že by
sám byl učeníkem Kristovým. Jako kdysi Egypťané
měli nejen modly, jimiž židé pohrdali, nýbrž i zlaté
a stříbrné náčiní, jež Israelité na rozkaz Boží při od
chodu z Egypta s sebou vzalia při stavbě svatostánku
pro Boha svého zužitkovali, tak dle mínění Otců cír
kevních obsahuje literatura pohanská nejen listí, které
ovoce stíní a strom zdobí, nýbrž i květy, z nichž včely
med sbírají. 2) Proto učitel křesťanský mohl snadno
při svém výkladě obrátiti pozornost svých posluchačů
k takovýmto všeobecným pravdám, ba učiniti tak po—
hany i mírnějšími oproti víře nové," mohl je k sobě
připoutati a již zde, ve školních lavicích, položiti zá
klad ksnášelivostia mírnějšímu jednání ve příčině zá
ležitostí křesťanů pro doby pozdější v senátě.

Avšak ne vždy podařilo se učitelovi malé ty di
vochy udržeti na uzdě! Děje mučenické zachovaly nám
podrobnosti o smrti učitele sv. Kassiana. Týž trestal
zajisté přísně přestupky dětí; snad ani metly nelitoval.
Ale za to dostalo se mu hrozné odměny. Vlastni jeho
žáci ubodali ho svými železnými rylci.

Zkatakomb pak máme následující pohrobní nápis:

IANVAR COIVGI BENE
MERENTI GORGONO

MAGISTRO f; PRIMO

T. j.: »Januaria Gorgoniovi, manželu zasloužilému,
jenž byl učitelem školy elementárním 3)

[) Viz: De Ros s i, Bullett. di archeol. z r. 1863, str. 72.
2)Srv. sv. August., De doctr. christ. Cfr.: Boissier,

1. c., str. 244. n.
3) Viz: De Rossi, Roma Sotterr., sv. II. str. 310.; tab.

XLV—XLVI., č. 43.
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První místo v hierarchii učitelské měli rheto—
rové (v církvidoktoři),druhé gra mmatikové, třetí
magistri primi, zvaní též litteratores, kteří
učili čtení, psaní a počtům. Stav zemřelého Gorgonia
charakterisuje vedle qualifikace »učitel základův<<umí
stěný na epitafu po slově »MagisťrOe: svitek perga
menový.

Jak tedy vidíme, byli pohané s křesťany neustále
ve styku. Na poli válečném proléval křesťan krev svou
vedle pohana pod týmž praporem. Doma illuminoval
příbytek svůj na počest císařovu, 1) přísahal na jeho
blaho(per salutem imperatoris)9) &modlilse za
něho, nezříkal se též úřadu nabízeného, leč byl-li si jist,
že císař, senát nebo lid budou ho nutiti k činům, jež
s jeho náboženským přesvědčením srovnati se nedaly.
Nedrál se sice do společnosti pohanských, ale s druhé
strany nepřerušoval přátelských styků s nimi, přijímal
pozvání k rodinným slavnostem pohanských členů ro
diny, ač věděl,že se tam při svatbách, narozeninách, při
udělování jména novorozenci nebo při oblékání jinocha
v togu mužskou neobejde bez auspicií a obětí.3) Kře
sťan, praví Tertullianň) jsa přítomen z nutnosti tako
výmto obřadům náboženským, exorcisoval tajně mocí
dechu svého zbožněného daemona. Jenom tehdy ne
mohl dbáti prosby svého přítele, dálo-li se pozvání
přímo k oběti pohanské. Pouze ve stínu takovýchto
koncessí mohla církev, nejednou zajisté v duši nad
nimi bolest cítíc, žíti &se rozvíjetí, nerozmnožujíc nad
potřebu potoků krve, jiži tak dosti hojně pro jméno
Kristovo plynoucích, aulehčovati přijetí evangelia těm,
jež jakýsi dech Boží denně stále mocněji odpuzoval
od kultu starého.

') Tertull., De idol. 15.: »lAtnunc lucent tabernae et
ianuae nostrae. Plures iam invenias ethnicorum fores sine lu
cernis et laureis, quam Cbristianorum.c

*)Tertull. Apolog. 32.: »Sed et iuramus, sicut non per
genios Caesarum, ita. per salutem eorum, quae est augustior
omnibus geniis..

3) Tertull., De cultu feminarumII.
')Apolog.16.
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Pudentové bydlili pod Esquilinem; kde měli by—
dlení své Glabrionové? Při ulici, jež vede od Kolossea
do basiliky sv. Jana Lateranského, mezi Coeliem &
Esquilinem, stojí kostel sv. Klementa. Ten pokládán
byl až do nedávna ještě za touž svatyni, kterou na
místě tom viděl ve IV. století sv. Jeronym. Zatím však
poslední výzkumy dokázaly, že basilika, do níž vchází
se přímo přes rozsáhlé nádvoří, jest budovou z konce
XI. nebo z počátku XII. věku; pod ní teprve nalézá
se ona svatyně, o níž mluví sv. Jeroným, a slouží
jaksi za základ svatyně hořejší. Ta nesla již ve IV.
století, kdy stála nad zemí, jméno sv. Klementa. »Pa—
mátku Klementovua, ——píše r. 392 sv. Jeroným, ——
»střeží až podnes v Rímě svatyněk jeho cti zbudovaná.<<')
Proč však právě na tom místě zasvěcena basilika pa
mátce velikého toho papeže? Ve století IV. nebyly
mučenikům nebo vyznavačům stavěny svatyně leč na
místech, kde nalézal se jejich hrob nebo s nimiž po—
jila se nějaká jiná památka jejich. Hrobu sv Klementa
na místě tom nebylo, neboť teprve sv. Cyrill a Me
thoděj přinesli jeho sv. ostatky do Říma; proto musila
býti původem svatyně té nějaká jiná památka po něm
Jak dí Liber Pontificalis, pocházel sv. Klement
z okresu Coelijského; proto jest velice důvodno, že
basilika sv. Klementa ve IV. století stála právě na
zdích jeho rodného domu. Zbytky, náležející pravdě
nejpodobněji domu tomu, nalezeny byly v posledních
dvaceti letech pod apsidou dolní basiliky; jsou to dva
pokoje, z nichž hlavní je 6 m 25 cm dlouhý a 6 m ši
roký, druhý pak 5 m dlouhý a 2 m široký. Ornamen
tika je štuková; z fresek jmenujeme skupinu Fedry a
Hippolyta. Všechno nasvědčuje tomu, že pocházejí
z I. století nebo z počátku stol. II. Sestupuje se do
nichz basiliky po starožitných schodech. Pod lodí
staré basiliky jsou zbytky zdí, sahající ještě do po
čátků republiky nebo do časů královských. Ke zmíně
ným dvěma pokojům přiléhá pak prostranný sál, 10
metrů dlouhý a 6 m 25 cm široký, mající podobu

.) »Memoriam Clementis usque hodie Romae extructa ec
clesia custodit;a De viris illustr.
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jeskyně. Ve III. století to bylo spelaeum čili shro
maždiště ctitelů Mitrových. Jakým as způsobem mohl
dům ten, jehož zdi slyšely hlas sv. Klementa a sko
rem po dvě století sloužily za kostel věřícím, přejití
náhle do rukou pohanských? Byl bezpochychy za dob
jednoho z pronásledování III. století křesťanům zkon
fiskován a dán vládou ctitelům boha perského, kteří
jej přeměnili na jeskyni. Teprve vítězstvím Konstanti
novým vrátilo se místo to do rukou církve, jež neme—
škala postaviti na zdích starého dominicum novou,
nádhernou basiliku ke cti sv. mučeníka a prvotního
majetníka budovy té. ')

Otcem sv. Klementa byl dle Liber P 0 ntif i
calis patricius Faustinus. CognomenFaustinus na
cházíme však též v rodině Aciliů Glabrionův; i dalo
by se z toho souditi, že Klement pocházel z téhož
rodu, jako konsul téhož jména, a že staré sanctua
ri u m Klementovo je snad též sídlem Aciliů Glabrionův.

Všechna posud uvedená jména dokazují, že kře
sťanství mezi výkvětem aristokracie římské hojně bylo
rozšířeno; ba není pravděnepodobno, že nescházelo
mnoho, aby již v I. století byl na trůn císařský zasedl
křesťan. .

Známeť již krvavé dějiny křesťanských Flaviův a
jmenovitě mučenickou historii Tita Flavia Klementa,
konsula z r. 95. po Kr. Klement tento těšil pak se po
nějakou dobu přízni Domitianově, který i jeho syny,
Domitiana a Vespasiana, adoptoval a určil za sv é
nástupce. V tom však náhle změnil císař svoji
přízeň, zahubil rodiče a s nimi zmizely též s jeviště
dějin jejich děti. '

Počátky rodu Flaviů jsou nízké. Odvozovalť se
od Tita Flavia Petrona, měšťana z Beate, jenž v bitvě
Farsalské byl centurionem (setníkem). Syn Petronův,
Titus Flavius Sabinus, měl ze ženy Vespasie Polly
dvě děti: Tita Flavia Sabina, známého nám již prae
fekta z dob Neronových, a Tita Flavia Vespasiana, jenž

') Viz Mullooly, Saint Clement, pope and martry; Roma;
1869. R 0 l l e r S. Clément de Rome; Paris 1873. R 0 a si, Bullett.
z r. 1863, 1864, 1865, 1867, 1870, str. 125. nn.
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se stal r. 69. císařem. Vespasian měl dva syny, po
zdější císaře Tita a Domitiana, a dceru Domitillu;
Sabinovi pak porodila žena Plaucie(?) dceru Plautillu
& syny Tita Flavia Sabina a Tita Flavia Klementa, ')
z nichž první oženil se s Julií, zlopověstnou dcerou
císaře Tita, druhý pak pojal za choť Domitillu, dceru
téhož jména sestry Titovy a Domitianovy. Muže Plau
tillina neznáme; za to však září jasně v paměti církve
jméno dcery její, Flavie Domitilly, ——a nazvali-li
jsme Caecilii ozdobou rodu Caeciliů, dlužno Domitillu
pokládati za nejkrásnější květ rodů Flaviův.

Za příčinou lepšího přehledu klademe níže rodo
kmen Flaviů, jejž viz na str. 172—173.

Kromě svědectvíliterárních dokazují těž kameny na
lezené na hřbitově při Via Ardeatina, že hřbitov
ten byl kdysi majetkem Flaviovců. Tak hlásá jeden
z nich, že jakýsi Sergius Cornelius Julianus obdržel
na území tom z milostiDomitilliny(ex indulgentia
Flaviae Domitillae)'areu, majícíin fronte 35stop
a in agro 30 stop. Z jiných kamenů jmenujeme frag
ment desky, na níž jsou velikými literami vyryta
slova:

SE PVLCRVM FLAVIORVM,
a dále náhrobek, psaný nejkrásnější řeckou alfabetou:

' (DA ' CABEINOC ' KM '

' TITIANH ' AAEAČDOI

(Uvedení tuto Flavius Sabinus a jeho sestra Ti
tiana byli bezpochyby vnuky praefekta Sabina.)

V Liber Pontificalis, v martyrologiícha zá
piskách starých poutníků vlaských, francouzských, ně
meckých a anglických nalézá se zmínka, že na území
hřbitova sv. Domitilly stojí basilika sv. Petronilly,

') Dle akt sv. Domitilly, Nerea & Achillea měl konsul a mu
čeník Titus Flavius Klement kromě Sabina ještě jiného bratra,
který byl as otcem papeže Klementa. Viz: Rossi, Bullett.
z1. 1865 str. 20. n., 2 r. 1875 str. 66.

Arcliaeologle křesťanakf(. 13
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dcery sv. Petra. Akta mučenická pak dodávají, že na
místě tom pochoval nějaký Auspicius při hrobě sv;
Petronilly též těla mučeníků Nerea & Achillea. ')

Na stopy basiliky té přišel de Rossi již r. 1858,
ale teprve r. 1873 a 1874 podařilo se mu odkrýti je
úplně. Zbudována byla v hloubi země, a to mezi
r. 390 až 395. Aby místo pro ni mohlo býti získáno,
byla zbořena dvě poschodí katakombní a základy
opřeny o třetí, nejnižší. V basilice samé nalezl de
Rossi několik fragmentů nápisu, který složil kdysi
papež Damasus na počest sv. Nerea a Achillea, jakož
i několik polámaných, bílých sloupů mramorových.
Na jednom z nich jest vyryt muž v tunice a plášti;
ruce jeho jsou dány vzad a připevněny ke kůlu s příč—
ným břevnem; na tom visí věnec, jakožto symbol
vítězství, jehož dobyl mučeník nad nepřáteli Boha a
své duše. Za mučeníkem stojí vojín v krátké tunice
s pláštem přes ramena přehozeným a chytá pravou
rukou svoji oběť, kdežto levá drží krátký římský meč.
Nad scénou tou „stojínápis Achilleus. Na kousku
jiného sloupu nalezl vytesané nohy, patřící snad druhé
postavě, nad níž nalézal se nápis N er eu s. Sloupy
ty zdvihaly spolu s jinýma dvěma baldachýn nad
hlavním oltářem, pod nímž nalézaly se ostatky obou
mučeníkův. Zde u jejich hrobu přednesl Řehoř Veliký
v den jejich zrození se pro nebe svou XXVIII. homilii,
kde pravil mezi jiným: »Tito svatí, ujejichž hrobu
stojíme, pohrdli radostmi světa.<

A kde nalézal se sarkofag Petronilly, titulární
světice kostela ? Pravděpodobně stál ve výklenku, uči
něném v apsidě basiliky. Sarkofag ten, podobně jako
ostatky Nereovy a Achilleovy již tam dnes nejsou.
Těla obou bratří leží v kostele, který nese jejich jméno
a stojí na místě, kde byl kdysi starý farní kostel
FaSciolin; sarkofag Petronillin nalézá pak se v kostele
sv. Petra. Přeneslť jej odtud Pavel I., když Longobar

') »Eorum corpora rapuit Auspicius . .. et in praedio Do
mitillae . . . sepelivit via Ardeatlna & muro Urbis milliario uno,
et semis juxta sepulcrum, in quo sepulta fuerat Petronilla.c Acta
SS. Nerei et Achillei.
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dové r. 755 vydrancovali katakombu sv. Domitilly, a
umístil jej v basilice knížete apoštolů proto, že celá
století středověká pokládala mylně Petronillu za dceru
sv. Petra. Tento prvotní sarkofág vyzdvižen byl r. 1474
při obnovování oltáře, a čtena na něm tato slova:

AURELIAE PETRONILLAE FILIAE DVLCISSIMAE

t. j.: »Aurelii Petronille, dceři nejmilejší.<<
Aurelie jest název možného rodu římského; Petro

nilla pak jest formou zdrobnělou, něžnou, odvozenou
ne od Petrus, nýbrž od Petro(-onis), právě tak jako
Domitilla od Domitius nebo Flavilla od Flavius. Pří—
jmení Petro měl Titus Flavius, děd císaře Vespasiana,
— a zdá se, že přídomku toho bylo kdysi v křesťanské
linii Flaviovcův užíváno. Proto soudí de Rossi, že
Petronilla zrodila se buď z některého Flavia a Aurelie,
nebo z Aurelia a Flavie; v obou případech mohlo se
jí dostati přídomku toho, a v prvém i druhém pří
padě měla právo na rodnou hrobku Flaviů, zvláště
když tato byla na jejím pozemku. Pravděpodobně byla
dcerou sv. Petra v tom významu, v jakém týž nazývá
sv. Marka svým synem. Připustíme-li s legendou, že
sv. Petr pro Krista ji získal, nebude nám divno, že
jméno její zazářilo neobyčejným jasem, jejž zatemniti
nemohlo ani sousedství mučeníků. Pojilyť se ku jménu
jejímu pobyt knížete apoštolů v Rímě a krev rodu
císařského a snad i první panenství zasvěcené Bohu
v hlavním městě světa. ')

Ještě jedna velmi stará krypta na hřbitově tom
zasluhuje naší pozornosti: jest to obšírná hrobka
Ampliatova. Původní fresky jeji, jichž stopy lze ještě

-na stěnách rozeznati, nepředstavují žádné myšlenky
specificky křesťanské; jSOu to krajinomalby, předsta
vující scény ze života pastýřského, pávi, vinnice a jiné
ozdoby. V březnu r. 1881 našel tu de Rossi na zemi
dvě zajímavé mramorové desky: na jedné z nich čteme
velikými a pěknými literami, jež připomínají typ písma

') Pawlicki, 1., c., 168. Důkladný popis katakomby této po
dává Rossi ve IV. svazku své Roma Sotterranea.

*
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z dob Flaviů, vyrytý prostý nápis: AMPLIATI (hrob
Ampliatův); druhý jest delší a zní:

AVRELIAE ' BONIFATIAE
CONIVGI ' INCOMPARABILI

VERAE ' CASTITATIS ' FEMINAE
QVAE ' VIXIT' ANN“ XXV ' M ' II'

DIEB ' IIII. HOR. VI'
AVREL' AMPLIATVS' CVM

GORDIANO' FILIO

T. j.: »Aurelii Bonifacii, manželce neocenitelné,
ženě opravdové čistoty, jež žila 25 let, 2 měsíce, 4 dni,
6 hodin, postavil náhrobek tento Aurelius Ampliatus
se synem Gordianem.<<

Charakter nápisu tohoto liší se od prvého; de
Rossi jej klade do století druhého. Aurelius Ampliatus,
manžel Bonifaciin, byl pravděpodobně synem nebo
vnukem prvého Ampliata, který zase byl nevolnikem,
neboť na jeho náhrobku schází všeliké jméno rodové,
a pak mezi patriciátem římským Ampliatů vůbec ne
nalézáme. Jakým způsobem mohl tedy nevolník dosá
hnouti té cti, že královská rodina Flaviů dala mu ne
hrob pouze na svém pozemku, nýbrž dovolila mu, po
staviti si tam prostrannou rodinnou kapli? 0 muži
jména toho nalézáme zmínku v listě sv. Pavla k Rí
manům. Posílát mu tam apoštol vroucí pozdrav, an
píše: »Pozdravte Ampliata, mně v Pánu nej—
milejšího<< (XVI. 8.). I zdá se, že nepodléhá žádné
pochybnosti, že přítel sv. Pavla jest touž osobou, jejíž
hrob nalezen v katakombě sv. Domitilly. Byl to zřejmě
muž v křesťanské obci římské znamenitý, a proto do
volili mu Flaviové, aby spočinul po smrti v jejich
sousedství.

Než, opusťme již pahorky položené mezi silnicí
Appiovou a Ardeatskou, V jejichž nitru tají se hřbitov
Kallistův a Domitillin, a odebeřme se na severní stranu
města, na cestu Nomentánskou. Po levé její straně,
něco dále za druhým kilometrem od Porta Pia,
leží katakomba sv. Anežky, jedna z nejzajímavějších,
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.a sice proto, že se V ní nachází ještě přes 800 hrobů
neotevřených s kostrami netknutými od té doby, kdy
zde byly uloženy. Název svůj dostal hřbitov ten od
vzácného rodu panny a mučenice Anežky. Kdy panna
tato smrt podstoupila, dá se těžce s úplnou jistotou
označiti. Proti mínění historiků, kteří se domnívají,
že padla jako oběťpronásledování Diokletianova, svědčí
historický, v originále zachovaný dokument ze IV. sto
letí: jest to epigram papeže Damasa na česť sv. Anežky,
který nám podává několik podrobností z.posledních
okamžiků jejího života. Podání praví — farna re—
fert — čteme tam na počátku, že rodičové nesli kdysi
Anežku do hrobu za žalobných zpěvů četné shromá
žděných věřících. Potom vypráví nápis o neohrožené
zmužilosti mladistvé křesťanky a přikrytí jejího sva
tého těla, obnaženého na rozkaz soudcův, zázračným
způsobem jejími vlasy. Končí pak epigram ten pěknou
modlitbou, v níž Damasus odevzdává se do mocné
ochrany veliké té mučenice. ')

Autor epigrammatu narodil se r. 304- a sloužil —
jak výše na str. 117. řečeno bylo — od prvního mládí
svého církvi římské jako notář. Kdyby tedy Anežka byla
zahynulavpronásledování Diokletianově,byl by Damasus
očitým svědkem její smrti, a jako takový nebyl by
psal v jejím nápise, že, co o její smrti ví, dověděl se
ze starého podání. Nejvíce tedy pravděpodobno jest,
že naše světice podstoupila smrt mučenickou za pro
následování Valerianova r. 257 a byla pochována na
rodinném hřbitově, jehož původní jádro sáhá ještě do
dob Neronových. V této nejstarší části nalezené nápisy
z I. az počátku II. století dávají na rozum, že Anežka

4) Celý nápis zní:
»Fama refert sanctos dudum retulisse parentes
Agnem cum lugubres cantus tuba concrepuisset
Nutricis gremium subito liquise puellam
Sponte trucis calcasse minas rabiemque tyranni
.Urere cum Hammis volvisset nobile corpus
'Viribus immensum parvis superasse timorem,
Nudaque profusum crinem per membra dedisse,
Ne Domini templum facies peritura videret
O veneranda mihi sanctum decus alma pud oris
1.t Damasiprecibusfaveas precor inclytamartyr.<<
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pocházela ze vzácného rodů Klodiů, jenž přijal křest —
podobně jako Pudentové — z ruky sv. Petra. Kromě
nejstarších hrobů svědčí pro pravdivost našeho mí—
nění také stará a dobře odůvodněna tradice, dle níž
kníže apoštolů po delší čas se ukazoval a křtil v kata—
kombě Ostrianské, od majetku a katakomby sv. Anežky
sotva 300 kroků vzdálené. Tělo sv. panny leží podnes
na témž místě, kde je rodiče pochovali; původní nápis
hrobový dostal pak se do národního musea v Neapoli
a zni:

AGNE ' SANC

TlSSlMA

Tak tedy každým dnem více se potvrzuje, že kře
sťanství od samého počátku nalezlo přístupu do domů
patricijských. A diviti se opravdu nutno, že ještě za
našich dnů vyskytuje se u některých historiků staré
mínění, že světlo evangelia nedostalo se do vyšších
tříd společenských před Konstantinem. 1) Vykládajít
příliš jednostranně některá slova Písma sv. a vý
roky Otců církevních "), a nepřihlížejí dosti k novějším
pramenům, jaké pro historii tří prvních století podaly
katakomby římské. Snadno ještě dá se pochopiti, že
historik pohlížel s jakousi nedůvěrou na epitafy &jiné
hřbitovní památky, pokud tyto, rozházeny v podzemí
a po museích, nebyly leč kollekcí faktů, jakýmsi su—
rovým stavebním materiálem, jenž čekal na ruku archi
tektovu. Ale od té doby, co de Rossi podal nám data
jejich původu, odkryl logickou souvislost mezi nimi a
vědecky je zklassiňkovav stvořil vědu, povolanou jednak
ke zdokonalení a prohloubení methody historické, jednak

' Viz Duruy, Histoire des Romains; Paris 1879, sv. IV.
str. 723.

2)M i n u c i u s Felix píše: »Plerique pauperes dicimurc (Octa
vius 36.) a s v. J e r o n y m dí v předmluvě ke kommentáři k listu ke
Galatským (kniha III.): »Ecclcsia de vili plebecula congregata est.:
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k vyplnění nejedné mezery v dějinách církevních, nelze
již jich nedbati. Rozhodně lépe rozumíme dnes po
moci nápisů listu sv. Pavla k Filippensky'm, kde píše:
»Pozdravují vás všickni svatí, zvláště pak, kteří
jsou z domu císařova“ (IV. 22; srv. I. 12—14),
ač jenom malé procento náhrobních kamenů z dob
apoštolských se zachovalo. Víme též, jak dlužno roz
uměti slovům téhož apoštola v listě I. ke Korintským
(I. 20): »Kde (jest) moudrý mezi vámi? kde zákonník,
kde zpytatel tohoto světa ?<< To neznamená, že mezi
křesťany nebylo lidí vzdělaných a postavení majících,
nýbrž že těchto v přirovnání k massám ubožáků ne—
bylo mnoho. Vyplýváť to ostatně ze slov samého
sv. Pavla, který na jiném místě (Skutky Apošt. XVII. 4.)
píše, že v Thessalonice uvěřilo v Krista »pohanů množ
ství veliké i žen znamenitých nemálo ——(uvazxfíw
:e npúiuov cim. óh'yaw. A nejen ženy ze znamenitých
rodů přijaly křesťanství, nýbrž i znamenití mužové ——
sbyevéorspoatův ěv Gscsabvzxřj. (Ibid. XVII. ll.) Také
v Berei přijalo mnoho »pohanských šlechetných žen
& mužůw evangelium ——Huvar/„Gn Tdi—;sboznpóvmv má
01—139thsir/„ člíyota (Ibid. XVII. 12.)

A ještě jiný podivný zjev našel ve výsledcích
.archaeologie křesťanské vysvětlení. Jsou totiž rodiny
římské, které ve II. století v říši římské na okamžik
zazářily, ale potom zmizely náhle s jeviště dějin. Myslil
bys, že vymřely, — zatím pak nalézáme jména jejich
v katakombách. Víme dnes též, že pravdu měl Plinius
píše Trajanovi, že lidé všech stavů hrnou se k nové
víře. ') Právem mohl též Tertullian říci prokonsulovi
Skapulovi, když tento hrozil pronásledováním v Kartha
gině: »Co si počneš s tolika tisíci. .. obého pohlaví,
všelikého věku, všeliké důstojnosti ? Co řekneš tomu, když
třebanajdeš mezi křesťanymuže a matro ny tvého
stavu a různé osoby znamenité, bai pokre
vence a přátele tvých přátel?< 2) A ne bezdů

') Epist. X. 97.: »Multi omnis ordinis vocanlur in periculum
et vocabuntur.:

') Ter tu 11. ad Scap. 5.: »Et hic quid facies de tantis mil
libus. .. omnis sexus, omnis aetalis, omnis dignitális oíferentibus
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vodu piše týž apologeta na jiném místě V prvních
letech vlády Septimia Severa: »Věda vladař ten, že

'k sektě té hlásí se senatoři aženy z rodů sena
torsky'ch, nejen že jich nepronásledoval, nýbrž i nej
lepší svědectví jim dal a před lidem proti nim roz
zuřeným veřejně v ochranu je vzala ') Těžko též lze
nalézti lepší kommentář nad kameny ze hřbitova sva
tého Kallista, s tituly: Mancha-.at — clarissimi 2),

Rodokmen Flaviů.
(Viz str. 165)

\

TITUS FL. SABINUS (1-?) ')

choť: PLAUFIA (?) (1-?)
I | I I

TITUS FL. SABINUS PLAUTILLAT FLAVIUS. . TITUS FL. KLEll
choť: JULIE muž? otec papeže choť: FLAVI.

Klementa (?) DOMITILLA

_l
FLAVIA DOMlTILLA 1- VESPASIAN (1-?) DOIl

panna a mučenice

') Křížek klademe u osob, o nichž víme, nebo se domýšlíme, že b

='_——_'—“_,__1_1_.______. . _ -—'————__ * “ ' ' — —>———

se tibi? Quid ipsa Carthago passura est decimanda a te . .. cum
viderit illic fortasse et tui ordinis viros et matronas et principales
quasque personas et amicorum tuorum vel propinquos vel
amicos ?a

') »Clarissimos viros et clarissimas feminas Severus sciens
huius sectae esse non modo non laesit, verum et teslimonio
ornavit et populo in eos furenti palam restititux Ad Scapul. 4.

') Viz: Rossi Roma Solterr.: sv. 1.309. n., sv. Il. str. 137.
n., 186., 187., 285., 298., 300., 301., 360—372; sv. 111.str. 23—29.,
40—42., 101.,102,105—114., 138., 191., 325., 626., 457. n., 562.
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k Eusebiovi, který vypravuje; že za panování Kommo
dova (180—192) zmohla se církev v celé říši, chovajíc
ve svém středu lidi všech stavů, tak že i v samém
Rímě přijalo křesťanstvímnoho lidí z nejznameni
těj ších rodů spolu s celým domem svým. ') Ipohané
cítili to dobře, že počet ctitelů starých bohů stále více
se menší, nebot naříkali sobě, »že nová víra nalézá
přístupu k obému pohlaví, ke každému věku, ke kaž

„TITUS FLAVIUS PETRO
* choť: TERTULLA '

l

I

: TITUS FL. SABINUS '

Íshoť: VESPllkSIA POLLA
| |

[US FL. VESPASIAN, císař FLAVIA (Polla nebo

Lot: FLAVIJ? DOMITILLA Petronilla?) 1“
I | |

38 FL. VESPASIAN, císař TITUS FL. DOMITÍAN, císař FLAVIA DOMlTILLA
'",ARRECINA TERTULLA choť: DOMICIA LONGINA muž?

ioť: MARCIA FURNILLA |

' |

. JULIE FLAVIUS FL. DOMITILLA 1
* choť Tita. Fl. Sabina zemřel v dětském věku choť T. Fl. Klementa

dému stavua *
Sotva tedy několik katakomb bylo probráno, již

možno bezpečně tvrditi, že nedaleka jest chvíle, kdy
jakýsi druh gothajského Almanachu bude moci ohlásiti
světu šlechtu římskou, která již před Konstantinem

]) Euseb. Histor. eccl., V. 21.
“) »Omnem sexum, omnem aetatem, omnem denique digni

tatem transgredi & vobis quasi detrimento doletís.: Tertu ll.,
Ad nationes [. 1.; srv. též Apolog. I.
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přijala křesťanství. Žádný'stupeň nebude tam chybětií
v čele stkvíti se budou knížata a kněžny z panujícl
rodiny Flaviů; po nich přijdou skupení osob, krví nebo
příbuzenstvím Antoninům více nebo méně blízkých;
pak dostaví se potomci aristokracie republikánské,
osoby, jež zastávaly nejvyšší úřady v říši, konsulové
a senatoři. Mezi nimi nalezneme jména Glabrionů,
Oktavianů, Caeciliů, Korneliů, Emilíů, Bassů, Juliů,
Maximů. Svět doví se též, že i nedalecí potomkové
Attika, přítele Ciceronova, jakož i slavného Asínia
Polliona byli křesťany.
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DÍL 1v.

Umělecký život církve.

% 1. Krásná umění u kolébky křesťanství.

L' art chr'étien, tel que nous le trouvons
dans les catacombes, était (donc) une réli
gion —umění křesťanské, s nímž shledáváme
se v katakombách, bylo (tedy) náboženstvím.
Tato konkluse, k níž po dlouhých badáních dospěl
před 50 letý znamenitý znalec starožitností, Raoul
Rochette, ') jest nejlepším důvodem, proč klademe na
tomto místě poněkud delší stať o uměleckém životě
staré církve: máť býti mostem a základem druhé, do
gmatické části této práce. Dříve však, nežli povšim
neme si blíže obsahu hřbitovních uměleckých zbytků,
jest nám odpověděti na několik otázek, jež nutně roz
řešení vyžadují.

První týká se doby, do níž klásti dlužno počátek
umění starokřesťanského.

Dle mínění starých protestantů zrodil se kult sva
tých, a s ním též umění církevní, teprve okamžikem
vítězství Konstantinova; prvotní křesťanství prý umění
neznalo. Pod heslem očištění církve od pověrečných
přídavkův a vrácení se k čistému křesťanství prvních
tří století obnovili tedý reformátoři v XVI. století na

') Tableau des Calacombes de Rome; Paris 1837, str. 165.
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západě staré bouře obrazoborné a odstranili svaté
nejen z víry, nýbrž i ze svatyní a z pracoven malíř
ských, řezbářských a sochařských.

Zcela jinak nazírají na počátky umění církevního
protestanté našeho věku. »Divíti se nutno, — píše
Viktor Schultze, 1)— že ještě v posledních dobách našlo
se několik protestantů, kteří opakují ve svých spisech
starou písničku o odporu a nechuti prvních křesťanů
ke krásným uměním.< Ze slov těch vidno, že povstal
v táboře protestantském na celé čáře obrat; hlasy,
jež snaží se ještě nalézti důvody pro tvrzení, že stará
církev před uměním dvéře uzavřela a všeliký zjev jeho
utlumila, náleží již jen k výjimkámř)

Jak chovali se učenci katoličtí k těžké výtce této,
protestanty jim činěné, že církev uchýlila se od čisté
víry Kristovy, přijímajíc do svých svatyní a na své
oltáře malby a sochy svatých? Ti hájili hned od po—
čátku zcela jasně a rozhodně zásady, že církev nebyla
nikdy nepřítelkyní krásných umění a že také nikdy
necítila se býti vázanou oním zákonem Mojžíšovým,
jímž zákonodárce Starého Zákona zakázal židům pě
stování všelikého umění.3) Než z příčiny nedostatku
znalosti maleb v katakombách činili theologové římští
protestantům jakýsi ——dnes úplně nepotřebný ústupek.
Užívání umění k účelům náboženským, — pravili —
jakož i připuštění obrazů do svatyní nepatří k pod

') Der theol. Ertrag etc., str. 26.
") Berlínský professor Piper odkryl dvě příčiny tohoto

odporu prvních křesťanů k umění; jednou prý byl — dle jeho
mínění — onen zákon, jímž Mojžíš zabraňoval židům dělání
obrazův a jimž i křesťané byli vázáni; druhým pak prý byl stav
tehdejšího umění pohanského, jež, jsouc zkaženo & hovíc pouze
zvířecím choutkám lidským, musilo u zdravější části společnosti
lidskébuditi jen odpor.Vizjeho »Mythologie der christ—
lichen Kunstc (sv. 1. str. 2.). Srv. též článek Grůneise
nů v: »Zur Archáologie der christlichen Kunstc (Tůbinger Kunst
blatt z r. 1831, str. 190. nn.), kde autor tvrdí, že církev nepo
chopila hned celé své úlohy a poslání, jež jí svěřil její zakladatel,
a nepoznala krásné souvislosti, panující mezi uměním &.nábo—
ženstvím, protože všechny síly jeho absorbovala práce, týkající
se vnitřního obrození lidstva.

3) Zákaz ten zněl: »Neučiníš sobě rytiny ani žádného podo
benství, kteréž jest na nebi atd.<xIl. Mojžíš. 20. n.
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statě náboženství křesťanského, nýbrž k oněm věcem,
jež jsou zůstaveny svobodné disposici církve. Mohla
tedy církev, přihlížejíc k době a kokolnostem,obmeziti
nebo i zakázati na nějaký čas dětem svým, obírati se
uměním. — To vše až potud jest pravda; avšak ztoho
oni mylně usuzovali takto: Církev — pravili ——od
ročila opravdu kdysi praktické provádění
onoho všeobecného principu, dle něhož nová.
víra byla v zásadě přítelkyní a protektorkou krásných
umění, a nedovolila v prvních dobách, aby vyvíjel se
v ní život umělecký; učinila pak prý to z obavy, aby
nově obrácení křesťané neupadli znova v modloslužbu,
zírajíce denně doma i ve svatyni na obrazy Boha nebo
svatých') Ustupek ten činili katoličtí bohoslovci pro
testantům ještě i tehdy, když slavný Bosius odkryl již
a ohlásil světu v první polovici XVII. stoleti veliké
množství pomníkův umění starokřesťanského, a půso
bila na pronesení náhledu toho okolnost, že staré fresky
hřbitovní byly jim ještě jakousi abecedou mrtvého ja
zyka, jehož tajemství, ani doby původu určití nedo
vedli. Teprve badání de Rossiho dokázala, že velmi
značná část starých zbytkův uměleckých nezměrně
hlubokého významu náboženského spadá původem
svým právě do oné nejrannější doby života církevního,
v níž po celá století všichni byli uvykli spatřovati
jenom velikou prázdnotu & nedostatek všeliké stopy
života uměleckého. Po dlouhé a namáhavé práci po—
dařilo se tomuto Prozřetelností poslanému muži na
lézti přístup do nejzajímavějších podzemních galerií
hřbitovních, v nichž podnes vystaveny jsou práce patri-
archův umění křesťanského, stvořiti řadu kriterií

') »lllud certo non praetermittam — piše koncem XVI. věku
katolický theolog Liliu s Giraldu s — nos (dico christianos),
ut aliquando Romanos fuisse sine imaginibus in primitiva quae
vocatur Ecclesia.: (Historia Deorum, Syntag. edit. Basil. 1580;.
sv. 1. p. M.) V minulém století vydal Josef Frova de. Vercelli,
kanovník lateranský & professor bohosloví v Římě, obšírnou roz
pravu o obrazech, v níž nacházíme následující názor: »Latet ne
aliquem adhuc, quod superius adíirmabam, videlicet tribus
primis Ecclesiaesaeculis vix ull am sacram imaginemexti
tisse.<:Viz známé již dílo hrab. Riche mon ta: Les Catacom
bes Romaines, str. 273. n.
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k ustanovení doby, kdy malby ty povstaly, a dáti nám
do ruky klíč k rozluštění jejich obsahu. Na základě
těchto pravidel, jichž výtečnost uznali nejznamenitější
znalci umění starokřesťanského, jako Vitet, Lenormant,
Kugler, Northcote. Brownlov, Welcker, Garrucci, po
ložil pak některé fresky katakomb sv. Domitilly a svaté
Priscilly & krypty Lucininy do konce prvého a do sa
mého počátku druhého století. Dále ukázal, že umění
stoleti II. převyšuje umění století III. a IV. nejen boha
tostí obsahu & technickým provedením motivů, nýbrž
i množstvím výtvorův, a z toho soudil, že krásná umění
nedostala se do církve úkradkem a jenom jaksi ná
hodou, nýbrž že byla předmětem, jímž obíraly se vůbec
všechny stavy. '

Důvod tohoto všeobecného interessování se věří
cích o umění není těžko nalézti. Kdo zná poněkud
hlouběji ducha křesťanství, ten již a priori bude
tvrditi, že církev hned u své kolébky musila se obí
rati krásnými uměními. Jeť ctitelkou a pěstitelkou
pravého krásna, ——a proto jest mezi ní a uměním sou
vislost nutná, přirozená. Pro ni byla článkem víry
pravda, že prvním umělcem jest Bůh, stavitel a malíř,
jenž tak nádherně uspořádal vesmír dle míry, počtu
a váhy. Ona učila, že Mistr ten, vždy ochotný k tomu,
aby na stvoření své vylil paprsky chvály, jemu pouze
příslušící, zjevil lidstvu bezprostředně tajemství stavi—
telství, když podal Mojžíšovi plán první svatyně, —- a
že tolikrát odhaluje tajemství umění, kolikrátkoli vlévá
v duši vyvolenců svy'ch ona výjimečná charismata:
totiž hluboké pojetí krásna & potřebu a sílu k násle
dování tvůrčí moci Boží prováděním arciděl barvy
nebo dláta. A jakmile uznala církev tvůrčí ten talent
za kladnou sílu v člověku, nemohla již ani na oka
mžik nakládati s ním po macešsku a nedati mu při
ležitosti ku práci a k projevování se na venek; nebot
povinnosti její jest, všeliké nadání svých dětí nikoliv
tlumiti, nýbrž je ke stálému, harmonickému rozvoji
přiváděti.4) Ostatně však již sama nutnost vedla církev

') »Die alte Kirche — píše Krau s, Roma Sott., str. 220. —
hatte keine berechtigte Anlage und Neigung des Menschen zu
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od prvního okamžiku k tomu, aby ujala se umění
krásných: neboť ta musila jí stavěti domy Boží, odpo
vídající duchu evangelia, — a pak vytvořiti jí oltář,
kazatelnu, svatá náčiní, liturgická roucha a všechny
jiné ozdoby domu toho, obydlí Pána zástupův.

Jiný důvod, proč církev již v prvních letech své
existence pečovala o umění krásná, spočíval v duchu
oněch dob. Svět starý byl zajisté tak velice zvyklý
formám uměleckým, že i nejobyčejnější věci, jako ná
činí kuchyňské, závaží, divadelní známky, byly ve svém
způsobu pracemi uměleckými. Tím raději viděl pak
řezby & fresky na veřejných palácích, v salonech a
hrobkách. Kdyby tedy Riman po přijetí křtu sv. byl
musil náhle přerušiti všeliký styk se světem uměle—
ckým, byl by se cítil v pravdě křivdou stíženým; a ta
kové křivdy církev dopustiti nemusila, ba ani nemohla.
»Odstraňujíc z pohanstva a ze židovstva neohroženě
vše, co bylo nepravdivé nebo co mohlo státi se ne—
bezpečným, - napsal před několika lety jeden polský
znalec umění — a svolujíc bez exklusivnosti & upja
tosti duševní k tomu, k čemu svědomí svoliti mohlo.
stanulo křesťanství ihned v plné pravdě a lásce, když
dbalo tak ochotně potřeb & slušných návyků přiroze
nosti lidskéa ')

Umění klassické ožilo ještě jednou a dospělo iji
stého stupně opětovného rozkvětu za panování Flavi
ovců, Trajana, Hadriana & prvních Antonínův. Tou
dobou vzrostl též v Rímě počet umělcův; a z těch
někteří — jdouce za příkladem mocných protektorů
svých — přijali křesťanství a zasvětili nadání své

unterdrůcken unternommen; sie hat das ásthetische Gefííhl treff
lich mit der Religion zu vereinen und der Kunst ihre Stellung
in der Kirche zu geben gewusst: es war die natůrliche
Consequenz der katholischen Auffassung von
N at u r n n d G n a d e und der kirchlichen Lehre, dass durch
die Erbsiínde zwar die natůrlichen Kráfte des Menschen ge-_
schwácht, aber keineswegs die Anlage zum Góttlichen aufgehoben
worden sei.c

') Viz článek P. S k r o c h 0 W s k é h 0: »První oltáře kře
sťanskéc (Przegl. powszech. z r. 1887, sv. XVI. str. 199). Srv. též:
Lehner, Die Marienverehrung in den ersten Jabrhunderten;
Stuttgart 1886, II. Aufl., str. 283.



——180—

ozdobě podzemních kapli a galerií hřbitovních. Jmen
jejich a bližších podrobností života neznáme; to však
jest jísto, že požívali v církvi úcty největší. ')

Po těchto několika všeobecných úvahách 0 po
čátku umění křesťanského naskýtá se otázka: z jaké
školy vyšli první umělci církve, a dle jakych praco
vali vzorův?

%2. Poměr umění křesťanského k umění klas
sickěmu.

Na otázku, z jaké školy vyšlo umění starokře
stanské, odpovídají souhlasně všichni milovníci studií
katakomb v ten rozum, že vyšlo ze školy řecko-římské.
Rozcházejí se však jejich názory, když jedná se o bližší
určení poměru umění toho ke klassickému a o ozna
čení, co vneslo v ně křesťanství ze svého a co přijalo
umění to z pohanského. Stojíť tu ve příčině té proti
sobě dvě hlavní školy: katolická a protestantská, —
ač o škole protestantské, jak mírnější mezi nimi sami
doznávají, v pravém slova smyslu řeči byti nemůže. 5*)
Quot capita, tot sensus —-platí i zde: každý
z nich chce býti originálním a k'uje vlastní systém
o počátcích prvotního umění církevního, ač nejednou
ani jediného neviděl pomníku.

Ke krajním protestantům o katakombách píšícím
patří professor historie v Greifswaldě, Viktor Schultze.
Dle jeho mínění byla doba, kdy umění v církvi bylo
ryze pohanské; teprve v polovici II. století počal pry
převládati v něm element křesťansky, ač ještě i ve

.) Viz: R 0 ss i, Roma Sotter., I. 196. nn.
1) Viz dilo protestanta Pohla: »Die altchristliche Fresko

und Mosaik-Malereia; Leipzig 1888: »Es ist ůberhaupt mit wenig
Recht -— píše na. str. 132. — v0n reiner protestantischen Schule zu
Sprechen; denn mehr oder weniger gehen ihre Vertreter alle ver
schiedene Wege, wie Raoul-Rochette, Můnter, Piper, Victor
Schultze, Roller... wabrend die kalholische Schule ein festge
fůgtes System der Auslegung und Darstellung hat, dem sich auch
die mehr selbst'andig urtheilenden Gelehrten, wie 2. B. der Frei
burger Prof. Kraus, anzuschmiegen wissen.<<
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freskách z dob těch není těžko nalézti reminiscence
pohanstva. ')

Myšlenku mistrovu rozvedli dále dvajeho učeníci,
Hasenclever a Achelis, kteří ve dvou paškvílech 2) ozná
mili Urbi et Orbi, že teprve oni našli pravou cestu
k vysvětlení původu a k rozluštění obsahu starocír
kevní řezby a malby. Systém Rossiho jest a musí
býti nepravdivý, neboť kdyby byl pravdivý, byla byjim
potvrzena Věrouka římská. Toť trest jejich rozumování.

Ale jak vážně pojímají oba badání archaeologická,
toho důkazem jsou vlastní slova Achelisova, že nejen
nikdy katakomb neviděl, nýbrž ani děl Rossiho ne
četl, 3) jakož i vyznání A. Hasenclevera, jenž, přiveden
před nedávnem do úzkých znamenitým žákem de Ros
siho, Wilpertemg') přiznal se, že se zabývá archae
ologií jenom ze záliby ve chvílích, kdy prost jest práce
farní. '

Než, aby nikdo říci nemohl, že mluvíme 0 proti
vnících svých uneseni slepou horlivostí pro domo
sua, povšimneme si prací jejich trochu blíže, načež
uvedeme výrok, jejž o nich pronesl protestant Pohl.
Tvrdí pak, že v prvních stoletích nemůže býti o umění
a umělcích křesťanských ani řeči. Tak zvané umění
křesťanské bylo prý pouze echem umění pohanského
a bezduchým následováním jeho jak do formy tak do
obsahu, & malíři a sochaři církevní byli prý obyčej
nými řemeslníky, kteří bezmyšlenkovitě reprodukovali

[) »Die christliche Kunst ist auf dem Boden der antiken
Kunst entstanden, hat diese zur Voraussetzung. Es gab ei ne
Zeit, wo die Kunst der Kirche die unveríindert
h ei d nis che warp: víz jeho spis: »DieKatakombenc; Leipzig
1882, str. 90.

2) »Der altchristliche Gráberschmuck. Ein Beitrag zur christ
lichen Arch'áologiec, von Dr. A d o 1f H a s e n c i e v e r, Pastor
in Braunsohweig; Braunschweig 1886. — Dr. Hans Achelis:
»Das Symbol des Fisches und die Fischdenkmaler der rómischen
Katakombena; Marburg 1888.

*) L. c., str. 3. 4.
') Viz uvedené již: »Principíenfragen der christlichen Archit

ologiec, & dále »Nochmals Principienfragen der christlichen
Archaologie; Separat-Abdruck aus der Rómischen Quartalschrift,
Jahrgang 1890. Rom 1890.

Arcliaeologle křesťanská. 14
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výtvory klassické. Najal-li jich některý křesťan, abyrmu
rodinnou hrobku malbami ozdobili, musili prý puto—
vati napřed ke hrobům pohanským. Tam nalezli prý
na stěnách scény mythologické, krajinomalby nebo
prostě znaky ornamentické, jež potom přenesli do
hřbitovů křesťanských a- dlouhá léta užívali jich na
hrobech jako dekorace. Teprve hezky“pozdě počato
prý nahrazovati obrazy mythologické scénami vzatými
z bible a podkládati smysl křesťanský i těm freskám,
jež byly původně prostou ornamentikou.

Původ této jakoby zúmyslně křesťanství nepří
znivé theorie o počátcích umění starokřesťanského
vysvětluje nám nejlépe ona stať knihy Hasencleverovy,
v níž autor hovoří o svých názorech o povstání kře—
sťanství vůbec, tvrdě ovšem, že není výsledkem zjevení,
nýbrž jen dalším postupem na cestě vývoje ducha
lidského a zvláště jistým druhem rozvoje filosofie
platonské a židovské. ') Kdo má takovéto mínění o pů
vodě svého náboženství, komu jest theologie křesťanská
jenom dalším přirozeným vývojem theologie předkře

') »Man muss mit der Einfúgung der altchristlichen Kunst
in den Zusammenhang der gesammten Kunstentwickelung Wirklich
Ernst machen, muss speciell die Bedeutung des altchristlichen
Gr'áberschmucks zu erfassen suchen im engsten Zusammenhang
mit demjenigen der antik-rómischen Welt. Wenn wir das thun,
so folgenwir damit nur der historischen Be tr a ch t u n g s
weise uber die Entstehung und Ausbildung des
C h r i s t e 11th 11m s, Wie solche in unseren Tagen erwacht ist.
Der historische Sinn unserer Zeit hat ja auch die neuere The
ologie vermocht, das Christenthum in die gesammte Geistesent—
wickelung des Menschengeschlechts einzureihen, ein Bestreben,
welches von der rómischen Kirche bis zum heutigen Tage griínd
lich ignorirt wird; sie betrachtet die Entstehung des Christen
thums Wie einen deus ex m achina, und ist darum auch
nicht im Stande, dem mit der antiken Kulturwelt bestehenden
Zusammenhang des altchristlichen Kulturlebens auf seinen ein
zelnen Gebieten nachzugehen. Und doch hat jene historische Be
trachtungsweise neue theologische Disciplinen geschaífen, wie das
Leben Jesu und die neutestamentliche Zeitgeschichte; sie hat uns
gezeigt, wie die antike Philosophie w e s e n t 1i c h 9. F 0 rm e n
dargeliehen hat, in denen die Entwickelung der dogmatischen
und ethischen Lehrsysteme _der Kirche und einzelner V'áter er
wachsen ist. Wer wird leugnen kónnen, dass fůr die Christo

logie; die letzten Wurzeln im Platonismus liegen?<1. c.,str. 1 . '
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sťanské — tomu arci nebylo též těžko spatřiti v prvotném
umění církevním jen další pokračování pohanstva.
Přidržel pak se Hasenclever po Schultzovi theorie té
tím ochotněji, jelikož si pochleboval, že zvrtne jí
jedním rázem všechny konkluse, jaké ze studií o pa
mátkách umění katakombního činí historikové a theo
logové katoličtí pro dějiny počátků křesťanství, prvotní
ústavy a víry církve římské; jinými slovy: chtěl se
státi mezi křesťanskými archaeology Straussem a
Renanem a přivoditi co nejrychleji rozklad v novou
tu vědu, jež vypovídala protestantskému racionalismu
urputný boj. Heslo Schultzovo, Achelisovo a Hasen
cleverovo dá se vyjádřiti těmito slovy: »Raději ať je
prvotní umění církevní pohanské, než aby se mělo
ukázati, že jest katolickéx

Jest nám vyznati — píše Pohl — že ještě žádný
vykladatel 'starokřesťanských maleb nezápolil s monu—
menty tak lehce jako Hasenclever, který si přivlastňuje
zásluhu, že on jediný věc správně rozluštil. My však
nižádným způsobem nemůžeme souhlasiti s jeho ná—
zory o otrocké závislosti nejstaršího umění křesťan
ského na klassickém. ')

Vedle Pohla přibližují se k názorům školy kato
lické o povstání umění katakombního a jeho poměru
k současnému umění římskému zesnulý berlínský pro
fessor Piper s*),francouzský pastor Roller 3) a Ferdinand

'l »Wir můssen gestehen, dass sich auf eine so leichte Art
und Weise bisher noch kein Ausleger altchristlicher Bildwerke
die Sache zurechtgelegt hat, welcher mit der Pr'átension Hasen
clevers diesen Weg “alsden allein richtigen bezeichnet.
Weder der Ansicht von der Abhángigkeit der altchristllchen
KunstnachdieserSeitehin,noch der Schlussfolgerung,
die er daraus zieht, kónnen Wir uns anschliessen. Die Entschei
dung der neueren klassischen Archáologie in Betreíl“des rómischen
Gráberschmuckes ist fur die .Deutung des Bilderschmuckes der
Katakomben durchaus nicht massgebend, ganz abgesehen davon
dass Hasenclever diese Entscheidungfalsch aufgefasst
hat;.cl c., str. 141.

2)Vizjeho »Einleitungin die monumentale Theologiea: Gotha

1862. — »Mythologie uInd Symbolik der christlichen Kunst; <Weimar 184F—5l; Bd.
“) Theodor Roller: »Les Catacombes de Rome. Hi

*
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Becker '). — Než, mluvíme-li o škole katolické, nemáme
namysli všechny katolické archaeolovDý staršíinovější,
nýbrž pouze důležitější současné badatele starožit
ností křesťanských, pracující dle zásad a methodýr
Rossiho, jako: Le Blanta, Garrucciho, Pitru, Spencera,
Northco,ta Brownlowa, Martignýho, Krause, Wilperta,
Stevensona a některé jiné. Za východiště přijala škola
ta slova Raoula Rochetta: un art ne s improvise
pas ——umění se neimprovisuje, t. j nepovstává na
jednou. Podobně, jako musili křesťané psáti svá epi—
taíia abecedou již hotovou, a jako nemohla církev
stvořiti najednou celkem nový jazyk theologický, nýbrž
musila dogmata svá vyjadřovati existujícím již jazykem
latinským a řeckým, —- tak nemohla též vydupati na
jednou umění z gruntu nové a v každé příčině origi
nální; a proto již a priori nutno domýšleti se jisté
závislosti umění křesťanského na klassickém. Jest však
otázka, jak daleko závislost ta sahala?

Při každém uměleckém výtvoru dlužno rozeznávati
dvě věci: techniku a obsah. Možnoť se ptáti: co obraz
nějaký představuje a jak to představuje. Technika—
toť materiální stránka obrazu: dokonalost kresby, har
monie barev, roztřídění hlavního předmětu a jeho
akcessorií, slovem — rám, zevnější ústroj a zevnější
povlak mýšlenký čili obsahu. Umění klassické mělo
techniku již hotovou, získanou na nesčetných arci
dílech štětce i dláta; obsah pak čerpalo nejčastěji ze
skandálních kronik obyvatelů v Olýmpu nebo ze zka
ženého každodenního života.

Jest arci samozřejmo, že umělci křesťanští mohli
přejati ze školy klassické jenom to, co neprotivilo se
zákonům jejich víry a mravnosti, _—tedý jediné tra
dici řecko-římské techniky; musili však zavrhnouti, &od
prvého okamžiku rozhodně též zavrhli pohanský obsah,
nahrazujíce jej duchem a ideami čerpanými z evan

stoire de Part et des coyances religieuses pendant les premiers
siécles du Christianisme; < Paris 1881, sv. I. lI.

') »Die Wand- und Deckengem'alde der rom. Katakombenc;
Gera 1876. — »Die Darstellung Jesu Christi unter dem Bilde des
Fi5che5c; Breslau 1866.
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gelia. Jeví se tedy na starých výtvorech umění církev
ního jakýsi — abychom tak řekli —'synkretismus čili
jakási směs prvků křesťanských s pohanskými; tyto
poslední jsou však jenom případky,') kdežto podstata
obrazů, čili jejich obsah a duše, jest ryze křesťanská.
Ba, my jdeme dále & tvrdíme, že ani stránka tech
nická nepřešla do umění křesťanského zúplna, beze
změny. Umělci církevní, majíce formy umělecké již
hotovy a naplňujíce je novým obsahem, pronikali je
zároveň novým duchem, zbavovali je hrubého materia
lismu a přetvořovali je ve formy křesťanské. Tím způ
sobem přešlo vskutku umění klassické do křesťanského
jako vážný komposiční element, ale v každé příčině
přerobený, očištěný, oduševněný & všestranně zmodifi
kovaný. Ba, co více! Hned od prvé doby vytvořilo
umění křesťanské cyklus obrazů ——jmenujeme zde
jenom Madonnu s děťátkem a Isaiášem, Adorování
magův a Zvěstování — jež obsahem i formou jsou
skrz na skrz křesťanské a jimž nic podobného neod
povídá ve výtvorech klassických.

S druhé strany však rádi doznáváme, že na stěnách
hřbitovních i řezbách sarkofagových nalezlo místa
i několik mythů pohanských; stalo pak se to jenom
proto, že z těchto mythologických pověstí vymizel časem
pohanský obsah, a ony přešly tak do řady obyčejných
allegorií. Mezi takové, z umění pohanského beze změny
přejaté figury patří: Amor a Psyche, Ulysses ke sto
žáru své lodi přivázaný a zpěvu Sirén naslouchající,
a konečně thrácký pěvec Orfeus, 2) jenž mocí tonů
vábil za sebou lesy, zastavoval řeky v jejich běhu &
krotil u svých nohou divoké šelmy. Týž sedí obyčejně
mezi stromy, na hlavě má frygickou čapku, v ruce
drží kytaru &ujeho noh odpočívají pávi, holubi, želvy,
koně, ovce, lvi a hadi. (Viz obr. 18. na str. 186 a
'obr. 3. na str. XXVI.) Tento v celém starověku oblí

') Případky (akcessoriemi) rozumíme zde vnější formu a
hlavně elementy ryze dekorační.

*) Dosavad nalezeny v katakombách čtyři obrazy Orfea:
dva u sv. Domitilly, jeden na hřbitově sv. Kallista a jeden u svaté
Priscilly.
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bený mýthus přijala církev do cyklu svých maleb
z hlubšího důvodu: vidělať v Orfeovi typ Krista, v jehož
království dle slov Isaiášových (XI. ó.) »býdliti bude
vlk s beránkem a rys s kozlátkem bude 1ežeti.<<Jediný

'Kristus — praví pěkně sv. Klement Alexandrijský ——

_ )

nacoOoocowaotsa““*st

Obr. 18. — Nástropni malba v katakombě sv. Domitilly.

přede všemi Orfei, kteří kdykoliv žili, podmanil tvora,
jejž nejtížeji podmaniti možno, totiž — člověka.')

!) Clem. Alexandr., Cohortatio ad gentes; Edit. 0x0
niensis 1715. str. 4., n. . '
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Zbývá ještě, abychom aspoň několika slovy zmi
nili se o technické stránce umění starokřesťanskěho.
Nuže, kdežto umění církevní současně převyšuje umění
klassické ve příčině obsahu asi tak, jako světlo vládne
nad temnosti, —ve příčiněmateriální dokonalosti a pro
vedení jednotlivých fresek stojí celkem nepopiratelně
níže. Jaké as mohou toho býti příčiny? Prvni jest asi ta,
že církev měla měně dovedných umělců nežli škola
pohanská; druhou pak dlužno hledati v potížích, s nimiž
umělcům církevním bylo zápasiti a jichž klassičtí ar
tisté neznali. Neboť pomineme-li již okolnosti, že v sou
hlase s duchem obsahu evangelického musili teprve
upravovati formu vnější,—pracovali umělci křesťanští
za podmínek mnohem horších nežli pohanští kollegové
jejich, totiž na místech těsných a vlhkých a beze světla
denniho.') Jinak však s druhé strany platí i to, že, ač
máme v nejstarší části katakomb Domitilliných, Luci—
niných, Praetextatových a. Priscilliných několik fresek,
jež vskutku ničím nezadají současným výtvorům klas

'l Hrabě Richemont (Les Catacombes, str. 490) udává
ještě jiný důvod. »Nedivme se vůbec —- píše —-nižšímu stupni
uměni křesťanského ve příčině techniky, poněvadž ideál aesthe
tický a umělecký nemohl býti ani povoláním ani též nejhlavněj
ším účelem oné epochy, v níž tak hojně plynula krev křesťanská.
Zároveň však musí nestranný soudce vyznati, že umění kata
kombní jest vážným stanowštěm na cestě k onomu ideálu
křesťanskému, který po dlouhých letech zkoušky činí tak obrovské
kroky, jako od Giotta k Fra Angelikovi, od Fra Angelika k Ra
faelovi.c — »Et cependant devons-nons renoncer & reconnítitre
dans ]1art 'des catacombes une étape vers cet idéal cbrétien, qu'
apres des longs siěcles d1épreuves on poursuivra á. pas de géant de
Giotto &fra Angelico de fra Angelico a Raphael, et dont ia perfection,
plus haute que tout effort, fera ájamais l'aliment, l' honneur et le
désespoir de ceux. qui y aspirent! Rien nl est plus loin de ma
pensée. L' art chrétien est avant tout une porte pour faire
entrer l' esprit dans le monde surnaturel; c“ est un discours
& la fois éclatant et silencieux, chargé d“ éxalter les grandes vé
rités et de provoquer aux grandes vertus. Fleurissant surtout
sur les deux classes de monuments placés comme sur la fron
tiére du visible et de l*invisible1 leséglisesetles tom
beaux, il a pour mission de rendre visibles en quelque maniěre
les objets de la foi, de faire penser, aimer prier. Or l' ar t1 des
catacombe s &re mpli magnifiquemen t son róle dans
ce tte sublime vocatiOn: il a accompli ce qu1 on me
permettra dlappeler son devoir matinalxx
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sickým, stojí již značně níže obrazy století III. a IV.
A vůbec: čím blíže jest umělecké dílo časům apoštol
ským, tím vyšší zaujímá místo v hierachii prací štětce
a dláta; čím více však od nich jest vzdáleno, tím níže
stojí nejen provedením. nýbrž nejednou bývá špatnější
i obsahem.

Umění křesťanské šlo tedy právě opačnou cestou
než umění etruské, řecké a jiné. Neboť, kdežto tato
počala pokusy chatrnými v příčině kresby & nuznými
co do barvy, ateprve s časem se rozvíjela, umění kře
sťanské naopak na počátku kvete, a klesájiž ve druhé
polovici století III. Divný tento zjev tím se vykládá, že
ve století I. a II. — jak již řečeno —povstalo z úpadku
svého ještě na chvíli umění klassické,.jež svým vněj
ším šatem sloužilo za vzor umění církevnímu.

Zvláště krajinomalby a dekorace I. století a po
čátku věku II. vskutku v ničem nezadají freskám pom
pejským: táž jest při nich methoda seskupení různých
elementů, týž způsob roztřídění přídatkův a ornamen
tiky vzhledem ku předmětu hlavnímu. Předmět hlavní
zaujímá obyčejně místo čestně, jako střed klenutí nebo
stěny, a teprve kolem něho rozložena jest ornamen
tika, jež prostotou svých linií připomíná často zálibu
hellenskou.') V ornamentice jeví se plodnost tvoření
arozmanitost. Najdeš tam vásy plné ovoce, guirlandy,
karyatidy s koši květů na hlavě, různého druhu ptactvo,
delfíny a mořské obludy; jinde zase viděti scény ze
života pastýřského, okřídlené amorky a genie, vinné
haluze, vinobraní a často též personifikace ročních dob.

') Viz: Kugler, Handbuch der Geschichte der Malerei;
Leipzig 1867. »Die Raumvertheilung — píše ve sv. I. na str. 53.
— und die Decorationsweise der Bilder setzen sie den besten
Wandgemálden aus der Zeit des Kaiserreiches an die Seite, sowie
die Arabesken an die Gem'álde in Pompeji und die Bader des
Titus erinnern.<< — Jiný znalec umění — Vitet — popisuje
takto technickou stránku několika fresek: »Par lá combinaison
des formes, par 1' harmonieuse variété des couleurs, ce genre de
decoration n' est pas inférieur au systéme de Pompei: seulement
il n' en & pas la grace et la. gaieté.< (Journal des Savants z r. 1866,
str. 90.) Srv. též K rau sov u »Roma Sotterm str. 217. n.
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%.3. Hlavní charakter umění starocírkevního.

Stěžejní otázku archeologie křesťanské ve příčině
hlavního charakteru umění církevního zodpověděl již
dávno de Rossi, dokázav, že malby prvních čtyř sto
letí cirkve jsou skorem výlučně povahy sym
bolické') To znamená, že církev v katakombách
vyjadřovala své idee řádu nadpřirozeného figurami
a znaky, jaké jí podávalo rostlinstvo, zvířena a před
měty života každodenního. “) Z každého obrazu zřejma
dvojí myšlenka: první rodí se v duši bezprostředně,
jakmile oko na malbě spočine, & ta vyjadřuje buď ně
jakou událost historickou, nebo též něco ze života den
ního a z přírody vůkol nás. Než divák nesmí přestati
na tom a spokojiti se již touto první myšlenkou: máť
ona přivoditi ho .na myšlenku druhou, od prvé sice
různou, ale s ní přece v souvislosti buď přirozené nebo
konvencionálni se nalézající. Tak umělec, ryje na př.
kotvu na hrobě zemřelého, neryl „jiza tím účelem, aby
žijícím připomínala kotvu železnou, nýbrž aby byla
znamením naděje křesťanské, kterou nebožtík za živa a
při smrti skládal v Boha; holubice s olivovou ratolestí
v zobáčku byla obrazem duše křesťanské, ubirající se
po vítězství nad nepřáteli spasení dobytém do pří—
bytků nebeských, kdež ji očekává věčný mír.

Kromě toho užívalo ještě umění staré za příčinou
podání a znázornění dogmat Církevních scén z denního
života a fakt historických. Rybolov znamená hlásání
evangelia & křest; Daniel, nejčastěji obnažený mezi
lvy, a tři mládenci v peci ohnivé jsou obrazem
mučeníka. odsouzeného na pospas dravým šelmám,
a figurami příštího zmrtvýchvstání. Jiné fresko před

') Dle mínění Krausova je 950/ovšech maleb katakomb
nich povahy symbolické. Viz »Real-Encyklop. der christlichen
Alterthíimerc, heslo »Lazarus: str. 287.

") »Unter symbolischen'Bildern verstehen Wir solche, ——piše
Kraus, R. S., str. 234. — in welchen der dem Auge dargebo—
tene Gedenstand nicht seiner selbst wegen dargestellt ist, sondern
auf einen anderen Gedanken hinweisen soll, der von dem dar
gestellten Objekt zwar verschieden ist, aber doch, sei es in natiir
licher sei es in conventioneller Beziehung zu ihm steht.:
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stavuje Mojžíše v té chvíli, kdy holí bije do skály
na poušti: i zde chtěl umělec vytvořiti něco více než
obyčejný obraz historický; chtělť jmenovitě, — jak
později ještě uvidíme — aby Mojžíš, vyvádějící zá

zračně vodu ze skály pro žíznící
Israelity, symbolisoval Krista Di
votvorce a dárce všelikého ži—
vota nadpřirozeného, adále i Moj
žíše Nového Zákona, totiž svatého
Petra, jehož úkolem jest, vésti
věřícípouští tohoto života do země
zaslíbené a síliti je vodou milosti
Boží, vyvedené ze skály — Krista.

Cely tento symbolismus nalézá
se na staré křesťanské řezbě. Zde
toho dva příklady.

Na dolním vlysu sarkofágu řím
ského praefekta Junia Bassa, jenž
nalézá se v podzemí basiliky svato
Petrské a pochází z r. 359 po Kr.,
vidíme následující scény (viz obr.
19.):Místo tří mládenců v peci ohnivé
zaujímá tu ovečka. Ovečka bije
holí do skály a vyvádí vodu, zatím
co jiná pije. Jiná ovečka zase roz—
množuje holí chléb na poušti;
ovečka staví dále nohu na hlavu
druhé, co zatím holoubek vylévá
na tuto pramen světla, což jest
zřejmě allusí na křest Kristův
v Jordáně. Ovečka přijímá súctou '
zákon Boží; konečné probouzí
ovečka holí mrtvého Lazara kži
votu. Zastoupení postavy lidské
ovečkou dokazuje zřejmě symbo
lickou povahu scén těch, a doka

zuje proto též, že i tam, kde tytéž scény s lidskými
postavami nalézáme, vyskytuje se tyž symbolicky vy
znam. „

Na jiném sarkofágu zajímají žoldnéři Herodovi
sv. Petra v té chvíli, kdy tento žíznícím židům vyvádí

'asscgetunfnáejoqmsBÁIA!UIOG—'GI'.tqo
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vodu ze skály (Exod. XVII. 6.). V jednom obraze, vlastně
v jedné figuře, sloučeny jsou tu činy dvou osob: Moj
žíše a Petra — věky od sebe vzdálených, ale sblíže
ných důstojností a posláním k lidu sobě svěřenému.

asem zase představuje jedna a táž skulptura činy
téže osoby, ač se neudály v témž čase. Toto sjedno
cení a vyjádření několika událostí historických pod
rouškou jedné tvorby nazval P. Garrucci T. J., autor
znamenitého díla o prvotním umění církevním, com—
penetrací. ')

V tomto výkladu starého umění křesťanského a
v uznání jeho charakteru symbolického spatřují však
protestanté pro sebe největší nebezpečenství. Jak si
tedy počínají? — Schultze vyloučil jedním rázem, ne
staraje se vůbec o důvody činu toho, značný počet
maleb ze seznamu obrazů symbolických a zařadil je
do třídy pouhé dekorace, jiným pak obrazům, jimž
symbolismu nijakým způsobem upříti nemohl, podkládá
výklad nejlibovolnější.

Mnohem dále pokročilí v této destruktivní práci
Hasenclever a Achelis. Dle jejich úsudku jest souvislost
mezi uměním církevním & současným uměním klas—
sickým co nejužší; a poněvadž umění klassícké sym
bolickým nebylo, nýbrž pouze čistou ornamentikou, —
proto i umění křesťanské, jakožto jeho další pokračo
vání, nemá prý charakteru symbolického, nýbrž jest
jen obyčejnou dekorací. Jest arci — tak uznávají —
v katakombách několik symbolův, ale ty dostaly prý
se tam zcela'fnahodile a beze vši hlubší myšlenky.

Snaže se obhájiti svůj názor a nedopustiti, aby
archaeologové dobývali z maleb hlubšího obsahu theo
logického, utíká se Hasenclever k různým tvrzením,
jako ku př. že umělec, vlastně. řemeslník se omýlil,
když vedle Mojžíše, vodu ze skály vyrážejíciho, napsal

') >L1uso di unire insieme, e in una persona 0 in uno
gruppo, epressioni ed azioni di tempi e di luoghi e di persone
diverse; il qual modo d1inventare io chiamai con nuovo voca
bolo compenetrare', e diró compenetrazione l' opera che si fa di
unire in una. sola persona istorie diverse, ovvero azioni e tempi
e luoghidiversi;<<Storia della Arte Cristiana nei primi
otto secoli della Chiesa; Prato 1881,sv. 1. str. 41.
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jméno Petrovo (Petrus). Na jiném místě pak falšuje
přímo Písmo sv., jen aby nemusil vyznati, že divo
tvorce a zákonodárce starozákonní symbolisuje úřad
sv. Petra a jeho nástupcův. Tvrdíť, že osoba, kterou
jacísi lidé svazují v té době, kdy ona ze skály vodu
vyráží, neoznačuje vůbec sv. Petra, nýbrž výlučně jen
Mojžíše,jehož lid israelsky zajal &násilí se na.
11ěm d o p 11stil proto, že neuspokojil ihnedjeho přání. ')
Zatím však fakt uvěznění sv. Petra nepodléhá pochyb

Obr. 20. — Koš eucharistický z krypty Lucininy v katakombě sv. Kallisla.

nosti nejmenší “), kdežto v kap. XVII. druhé knihy Moj
žíšovy čteme jenom o reptání lidu proti svému
vůdci.

A jak vážně zabyva se studiem umění Achelis,
ukazuje následující příklad:

V kryptě Lucinině u sv. Kallista jest velice
staré fresko (viz' obr. 20), jež představuje živou“
rybu a před ní koš z lipnice upletený. V koši tom

') Viz: Der altchristl. 3Gr'áberschmuck, str. 257.2) Skutk. Apošt. XII.
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vidí- všichni několik chlebů, podobných tvarem
úplně oněm bochánkům, jež Israelité zvali »m a pp a1a<
& skládali jako oběť do rukou kněží, a pod chleby
lahvičku s červeným vínem. ') Než, co činí
Achelis? Aby zničil tvrzení katolíkův a několika proto
stantů, kteří ve chlebě tom a víně spatřují podstaty
eucharistické, prohlašuje zcela klidně, že tam lah
vičky není, & vykazuje pak obrazu tomu, plnému
hluboké symboliky, místo mezi figurami čistě dekorač
ními. 9)

Zdržujeme se opětovného úsudku o tomto způsobu
psaní, které jest vypočítáno jen na úplnou nevědo
most a lehkověrnost čtenářů protestantských, a uká
žeme ještě na prameny, z nichž vyplynul symbolismus
katakombní, & na vzory, dle nichž se vytvořil & roz
vinul.

Kraus spatřuje hlavní důvod tohoto přeplnění
umění katakombního symbolikou v tom, že prvotní
umění církevní přiléhá těsně ke kultu, kult pak spo
čívá na dogmatu, a každé dogma církevní má charakter
symbolický. 3)

Jistý druh symbolismu čili řeči obrazné najdeme
v každém jazyku. Člověk pak musí se uchýliti k němu
zvláště tehdy, když chce názorně a výrazně pronésti
pravdy nadsmyslné a idee řádu mravního. Kromě
symbolismu přirozeného nalézáme v knihách svatých
Starého Zákona ještě jiný symbolismus: ten pak slouží
tam velmi často nejen za most ku přechodu ze světa

,) Lahvička, červeným vínem naplněná, prohlédá skrze
pleteninu. Zdá se, že sv. Jeroným měl před očima podobný
obraz, když psal: »Nikdo není bohatší nad člověka, jenž nosí
při sobě Tělo Kristovo v pleteném košíku a Krev jeho ve skle
něném kalichuc; Epist. 125. ad Rustic.

*) »Alle Schwierigkeiten (při výkladu významu freska toho)
verschwinden,sobald man den rothen Fleck als Zuf'állig
keit irgend welcher Art ansieht, und ihm fůr die Erklárung kein
Gewicht beilegt. Der Korb ist dann ein Brodkorb, und zwar
eben derselbe, wie er bei“den Speisungswundern in den benach
barten Sakramenlskapellen stets erscheint. Wir werden dann
dies Bild fůr eine in dekorativer Absicht gekiírzlere Darslellung
des Speisungswunders balten můssenc; 1. c., p. 94. n.

3) Kraus, Die altchristliche Kunst, str. 206.
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fysického do světa mravního, nýbrž stává se jaksi pod
stavcem ku povznesení se duše do světa nadpřiro
zeného.

Touto tradicionální a lidu židovskému oblíbenou
formou vyjadřování myšlenek nepohrdl ani Kristus a.
odíval velmi často pravdy dogmatické a ethické rou
chem symbolismu. Dostačíť uvésti na pamět jen ony
krásné paraboly o králi a dlužníku, o zakopaném ta
lentu, o veselí & šatu svatebním, o moudrých a poše—
tilých pannách atd., v nichž předvádí Spasitel nejprve
děje smyšlené, aby pak z nich vyvodil pravdu o krá
lovství nebeském.

Časem podkládá Kristus význam symbolický a
prorocký i scénám ze života skutečného. »Nebojiž se
——praví k Šimonu Petrovi, když tento zaražen bo—
hatým rybolovem padl Spasiteli k nohám; — již od
tohoto času lidi budeš loviti.<<(Luk. V. 10.)

Konečně, klada důraz na těsnou souvislost Sta
rého Zákona s Novým, odhaluje nám Kristus symbo
lismus vyššího řádu, t. zv. typy biblické, & učí nás,
že velikonoční beránek, měděný had na poušti a Jonáš
v životě ryby byly typy Messiášovými.

Příkladu Mistrova následovali apoštolé. Sv. Petr
vidí mystickou souvislost mezi potopou a Noemovou
archou, a lodí církve a pramenem křestním (I. epišt.
sv. Petra, ,III. 20. 21.). Sv. Pavel uvádí noc vyjití
z Egypta, přechod Rudým mořem, mannu, vodu vy
voděnou ze skály na poušti (I. ku Korint. X. 1—6)
atd. a spatřuje v událostech těch symboly tajemství
nejsv. Svátosti.

Konečně přičinil se dle našeho mínění o pěstění
starokřesťanského symbolismu, vedle okolností již vzpo
menutých, též'příkaz Spasitelův: »Nedávejte sva
tého p sům, aniž mecte perel svých před
svině: aby snad nepošlapaly jich nohama
svý ma, a obrátíce se neroztrhaly vás<<(Svatý
Matouš VII. 6.).' Hojně zajisté stíhaly věřící a nábožen
ství jejich potupy a úsměšky židů; obřady církve na
podobili ctitelé Mithrovi, Gnostikové a Manichejští: aby
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tedy uchránili posvátnosti své zneuctění, byli věřící
nuceni, vytvořiti si v dobách pronásledování zvláštní,
jenom jim srozumitelný jazyk hieroglyfický.

; 4. Kde dlužno hledati klíč ke stanovení obsahu
děl umění starokřest'anskeho?

Dle mínění některých protestantů byli první umělci
křesťanští jen obyčejnými řemeslníky, kteří reproduko
vali bezmyšlenkovitě na hrobech křesťanských ozdoby
hrobů pohanských. Kdykoliv pak chtěli vytvořiti něco
nového a vyjádřiti dílem uměleckým nějakou myšlenku,
pak prý se jim práce jejich obyčejně vydařila tak
špatně, že vynésti myšlenku tu zpod barevného povlaku
jest čirou nemožností.

S těmito krajními náhledy nesouhlasí známí nám
již protestanté: Pohl, Becker a Roller, a mají za to,
že staří umělci církevní čerpali nadšení ke svým
výtvorům hlavněz Písma sv. a z děl nejstarších Otcův
a spisovatelů církevních. Nelze tedy klíče k poroz
umění katakombních pomníkův umění hledati jinde
než v týchž pramenech, jež jim daly počátek.

Všeobecná tato these jest pravdiva a každý ar
chaeolog katolický ochotně ji podpisuje; ale bohužel,
protestanté, kdekoli Písmu sv. jiný než my podkládaji
smysl, tam i z fresek zcela jiné vyvodí myšlenky.

Naopak škola katolická vykládá památky umě
lecké -—jak sami protestanté vyznávají — dle stálého
systému. Hlavní jeho zásady, de_ Rossim stanovené,
jsou pak tyto:

Hlavním pramenem, z něhož umělci křesťanští
obsah svých výtvorů čerpali, bylo vždy Písmo svaté:
knihy svaté dlužno tedy pokládati za první a hlavní
klíč k vyzkoumání obsahu pomníkův hřbitovních.

Casem jsou malby tak jasny, že nepotřebují vý
kladu; někdy zase dostačí porovnati obraz neznámý
s jinými freskami téže nebo sousedních kaplí podzem
ních, aby jeho vůdčí myšlenku bylo lze uhodnouti.

Jindy podává nám potřebný výklad nápis, vedle
freska umístěný. Zůstává-li pak ještě nějaká pochyb



—196——

nost o významu obrazu, dlužno ptáti se o radu Otcův
a spisovatelů církevních. Především pak třeba se ra
diti se spisovateli staršími nebo současnými, neboť ti
hlavně přičinili se svými pracemi o vytvoření řady
myšlenek, jež rozhodně též mocně působily na tvůrčí
obraznost umělcův. Není též slušno nedbati poznámek
Otců, kteří žili několik i více let po povstání obrazu,
nebot ti velmi často přenášeli na papír dávné“tradice,
jichž nezaznamenali autorově starší.

Učený Le Blant odkryl pak ještě jeden velmi dů
ležitý pramen, z něhož prvotni umění křesťanské obsah
svůj čerpalo. Staří mistři — praví — ptali se církve
o radu, co by měli na podzemních náhrobcích malo
vati,—acírkev odhalovala jim celou hloubku myšlenek
v modlitbách liturgických, zvláště pak v modlitbách,
konaných u umírajících a při officiu defunctorum. Mo
dlitba za umírající, jejíž celý titul zní: Commen
datio animae, quando infirmus in extremis
est, sahá obsahem jistě do dob krvavých pronásledo
vání. Na skleněném talíři, nalezeném v Podgorici vAl
banii a pocházejízím ze století V.(viz obr. 21. na str. 197),
nalézámez ní úryvky: >Vysvobod',ó Pane, — modlí se
kněz v Ordo commendationis animae — duši služeb
níka svého, jako jsi byl Noema z potopy světa vy
svobodil. Amen. Vysvoboď duši..., jako jsi byl Abra—
hama ze země Chaldejských vysvobodil...; jako jsi
byl Joba ze všelikých útrap vysvobodil . . .; jako jsi byl
Isáka od obětováni & z rukou otce jeho Abrahama
vysvobodil. .., jako jsi byl Daniele z tlamy lvů vy
svobodil. . .; jako jsi byl tři mládence z ohnivé pece
a z ruky bezbožného krále vysvobodil.. .a A po knězi
maloval umělec křesťanský na hrobě Daniele v jámě
lví, Joba na smetišti, Isáka s otepí dříví,Noěmav arše,
jako symboly duší, které okusily již milosrdenství Bo
žího nebo čekají ještě toužebně na vysvobození z očist
cového ohně.

Ze taktéž sochaři kořistili z liturgických modliteb
církevních, dokazuji podnes zachované basrelíefy sarko—
fagové &náhrobní nápisy, z nichž dva nejkrásnější tuto
klademe:
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»Hicrequiescit Successa 0.m. f. (clarissimae
memoriae femina). In somno pacis cum (si)gno
fl d ei . . .<<

Jest to náhrobek Sukcessy, ženy z rodu senator
ského. Formule: »in somno pacis cum signo
fidei — spi sen klidný, označena znamením víry“ —

Obr. 21. — Talíř z Podgorice v Albanii.

vzata jsou skorem beze změny z kanonu římského,
kde se kněz modlí: Memento etiam, Domin e,
famulorum famularumque tuarum, qui nos
p ra e ces se ru nt cum szlgna fidei et darmiunt in
somno pacis.

Archaeologia křesťanská. 15
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Na fragmentě nápisu, nalezeného v Lyoně, čteme:
»Ut inter Electu... aby mezi vyvolenými...<<

Slova ta jsou vzata ze staré církevní modlitby: »Ut
inter electos jubeas adgregare — prosíme,
abys mezi vyvolené zařaditi ho ráčil.<<

© 5. Různé druhy pomníkův umění.
Tento poněkud delší odstavec věnován budiž ho

voru o obsahu starokřesťanských památek umění, jež
za příčinou snazšího přehledu dělíme na pět tříd. První
obsahuje symboly ideografické, druhá obrazy allego
rické, třetí obrazy historické, jichž podkladem jsou
dějinné události Starého a Nového Zákona, čtvrtá
obrazy liturgické a pátá ikonografii Krista, Matky Boží
a Svatých Páně. ') Toto roztřídění jest zcela správné
a odůvodněné; jenom to dlužno připomenouti, že týž
obraz dal by se nejednou zařaditi ido jiné třídy, a to
proto, že mezi některými výtvory prvotního umění
panuje jisté příbuzenstvo a vnitřní souvislost.

a) Symboly ideografické.
Symboly ideograiickými rozumíme řadu znakův

uměleckých, vynalezených za tím účelem, aby vyjadřo
valy jistá dogmata křesťanská. .Jsou jakousi posvátnou
alfabetou víry křesťanské, v níž každý znak zastupuje
místo slova, ba místo celé myšlenky. Částečně vzaty
jsou z říše zvířat, částečně z říše rostlin, částečně též
z knih Starého a Nového Zákona, a k nim připojovaly
se také některé obrazy a figury ze světa pohanského.

Počínáme hieroglyfem kotvy. Nalézáme jej na
nejstarších deskách náhrobních a zbytcích umění ja
kožto symbol naděje. Časem připomíná podobou svojí
kříž, tedy základ naděje křesťanské. (Viz níže obr. 23.,
28., 29., 39.) Význam jeho vykládá nám nejen Písmo
svaté 2) a Otcové církevní,—"')nýbrž i náhrobky samy,

') Při tomto roztřídění přidržujeme se hlavně — po. příkladě
Northcotově, Krausově a jiných — prací de Rossiho, a zvláště
jeho Roma S ot te rr a n e a,'II. sv., str. 308-—360.

2) Sv. Pavel praví, že křesťan skládá neobmezenou důvěru
vzaslíbení Boží; >kteroužto(naději) máme jako k o tv u duše bezpeč
nou i pevnou, avcházející až do vnitřku oponyc (K Židům, VI. 19.).

3) Clem. Alex. Paedag. III. 106.



—199_

' na nichž vedle kotvice nalézají se též jména zemře
lých, jako: Spes, Elpis, Elpidius, Elpisusa —
N a d ěj e. ' . '

Skorem tak stár *)jako kotvice jest hieroglyf holu
bice, symbol to Ducha sv. jakož i jím posvěcené duše,
jež prosta již pout těla vznesla'se do otčiny ne
beské. Že umělecký znak ten má také tento druhý
význam, dokazuje náhrobek, na němž dva holoubci
s haluzkou olivovou v zobáčku obráceni jsou k mono
gramu Kristovu: nad tím, jenž jest na levé straně,
stojí nápis Benera, nad druhým Sabbatia, a nade
jmény čtou“se slova: Palumbus Sine Fel'g) —
»holoubek beze žlučia. A poněvadž ratolest olivová

jest symbolem pokoje a monogram Kristův zastupuje
Jeho svaté jméno,-“praví celá tato komposice: »Venero
& Sabbacie, holubičky beze žluči, duše vaše odpočívají
již v pokoji Kristově.<< V katakombě sv. Kallista na
lézá pak se na náhrobku tato kombinace symbolův:
Holoubek nese planoucí svíci či pochodeň, kdežto vedle
něho nalézá se monogram Spasitelův £ _.což znamená,
že duše zemřelého byla přijata do světla Kristova. —
Dostičasto nacházíme na hrobech holoubky, kteří
zobou vinné hrozny; ti jsou symbolem duše kře
sťanské, která se sytí štěstím rajským. "(Viz obr. 22.
na str. 200.; srov. též níže obraz 26., 30., 39.)

Někdy vidíme hieroglyf ten ve spojení ještě s ji
nými symboly, jako s kotvící podoby křížové a s ovečkou.
(Viz obr. 23. na str. 201.)

Ovečka symbolisovalaoproti holubicíkřesta na,
jenž musil se ještě na této zemi starati
o pokrm duševní i tělesný; celývýtvor tedy zna
mená, že pod kamenem tím odpočívá křesťan, jehož

') Mylné datum symbolu toho udává Kraus ve své »Real
Encyklop. der christlich. Alterthtímera. Z polovice II. století máme
holoubka v museu lateránském, vymalovaného na cihle suříkovou
barvou. Ještě starší jest mramorová deska z katakomby svaté
Priscilly, na níž jsou vyryti dva holoubci. Dále nalézá se na ně
kolika náhrobcích z dob Antoninů v katakombě Domitillině.

') Srv.: De Rossi. R. S., Il. str. 311.; Inscript. sv. I.
str. 421. num. 937. Výraz ten nalézáme častěji v epigrafice kře
sťanské; někdy stojí místo »palumbus: slovo »palumbac nebo
»palumbulus—x.Viz ku př. v museu lateránském na pilast. VIII. čís. 9.

*
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duše dostala se do lůna Božího proto, že skládala za'
živa celou svoji naději ve kříž Kristův.

Páv, jehož maso pokládáno bylo za nepokazitelné,

“memelemd'ASnnnosoomA'eqlew';[91Aesnp[oqwÁs01112!aolanOH——'88'“lO

byl již u pohanů symbolem apotheosy; proto namanul
se též umělcům křesťanským Snadno jako hieroglyf
nesmrtelnosti duše & zmrtvýchvstání.
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Kohout figuruje na monumentech křesťanských
skorem' jenom jako attribut sv Petra na sarkofazích.
Jednou nalézá se na fresce v katakombě svaté Cyriaky.
Na lampách jest. symbolem bdělosti.

Zajíc byl symbolem pomíjejicnosti života, lev
síly; k ů ň, stojící nebo Vběhu, s palmou neb bez palmy,
označoval krestana kráčejícího cestou prikazán1Boz1ch

k cíli čili do vlasti nebeské. Jelen byl obrazem duše,žíznící po pramenech rozkoše nebeské.

Velice často nacházíme na náhrobcích též po
stavy mužské i ženské, známé v archaeologii křesťan
ské pode jmé
nem 0 r a n t e k
(Orans). Jméno

jest zde definicí.
Orantka jest po
stava, jež modlí
se s očima iru
kama k nebesům
pozdviženy'ma a
vyprošuje u Boha

milosrdenství.
(Viz obr. 24. na
“Str. 202. ) Někdy Obr. 23. — Náhrobek z krypty sv. Luciny.
známe i jména
těchto Orantek aOrantův: jest to Noe, stojící v arše, ruce
maje roztaženy; Isák vysvobozeny zpod obětního nože
otcova; tři mládenci v peci ohnivé; Daniel mezi lvy; Jonáš
rybou vyvrhnuty &ruce k nebi na znamení díků vzná
šející; Zuzanna vzyvající Boha o pomoc.

Nejčastěji však nejsou Orantky výtvory & figurami
určitých osob. I jest otázka, jaky jest v tom případě
jejich význam?

Mýlí se Schultze,') jenž pokládá Orantky takové
za pouhé figury dekorační ajaksi za pokračování klas

)»Die Katakomben,< str. 311.; »Archáologische Studien
uber altchristliche Monumentec, str. 89., 179. Ve své »Acháologie
der altchristlichen Kunst; Můncheu 1895,c zmodifikoval poněkud
své bývalé tvrzení. Neboť na str. 175. píše: »Sie sind das Bild
des Toten in seiner irdischen Erscheinung, der seine Seele ver—
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sických karýatid, za figury postrádající všelikého vý
znamu Sýmbolického. Nejsou též pouhými podobami
zemřelých. Dle mínění de Rossiho jsou někdy personi
fikacíMatký Boží, nebo církve, .) nebo duše zemřelého
křesťana, buď za přátele na zemi zůstavší orodující,
buď ještě pro sebe pomoci potřebující a živých za
modlitbu prosící. Wilpert obmezil význam Orantek,

stanově všeobecné a
absolutní pravidlo, že
jsou výlučně obra
zem duší požívají—
cích již štěstí ne
beského,ježmodlí
se za živě na zemi?)
V tom případě pak vy
jadřují tutéž myšlenku,
co náhrobní nápisy:
»Žij v Kristu a oro
duj za nás!a; »Aťod
počívá duše tvá v Pánu
a oroduj za sestru!<<;
»Žij v pokoji aoroduj
za náslc; »Ať duše tvá
oplývá blaženosti ne
beskou &oroduje za ro-'
dičel<< Wilpert pode

Obr. 24. — Orantka v katakombě pre,1 mměm SVé mnOŽf
sv_ prisciuy_ stv1m dokladův epi—

grafických a ikono
grafických; nicméně oppugnují jeho thesi jakožto

trauensvoll Gott anheimgibt. Aus dieser Portr'át-Orans hat sich
vielleicht hernach eine weibliche Personifikation des Gebets ent
wickelt ohne weitgreifende Bedeutung;

') Roma Sotterr. I. 347., II. 324., III. 52—53. Viz též jeho
»Imagini scelte della. Beata Virgine Maria tratte dalle Catacombe
romanec; Roma 1863.

“) Wilper t, Ein Cyclus christologischer Gemálde aus der
Katakombe des heil. Petrus und Marcellinus; Freib. i..B. 1891,
str. 43.: »Bilder der in der Seligkeit gedachten Seelen der Ver—
storbenen, welche ftir die Hinterbliebenen beten, damit auch diese
das gleiche Ziel erreichenx
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příliš obmezenou a jednostrannou Rossi, 1) Ebnerf)
Blank,3) Pératéf) První z nich trvá při tom, že, kdy—
koliv Orantkaí vyskytuje se v umění spolu s Dobrým
Pastýřem, a to za okolností, jež žádají výkladu ideál
ního, všeobecnějšího a abstrahujicího od nějakého oje
dinělého hrobu a mrtvého, jest obrazem církve. Tři
další archaeologové trvají pak na tom, že Orantka
znamená buď duši modlící se za živé, nebo žádající si
pomoci pro sebe. Tím odpadá. i druhý, příliš exklu
sivní výklad Liellův,5) dle něhož Orantky jsou výlučně
dušemi, jež obracejí se k živým s prosbou, aby jim
u Boha vyprosili vysvobození z očistce.

Monogram Kristův. Ze sv. Otcův a spisova
telů církevních jest nám známo, že kříž a znamení
kříže požívaly od počátku 11 věřících největší úcty.
Nicméně nedovolila církev předváděti znak vykoupení
ani scén ukřižování Spasitele, aby jich nevydala ne
vážnosti a posměchu židův a pohanův. Teprve dobou
vítězství zjevují se na náhrobcích scény z utrpení Kri
stova; konečně objevuje se též obraz Ukřižovaného a
stane se záhy oblíbeným thematem malířství a pla—
stiky křesťanské.

V době pronásledování ukrývali a symbolisovali
věřící kříž Kristův na obraze kotvy, přeťaté příčným
břevnem (viz výše obraz 23. na str. 201. a níže obrazy 28.
a 29), dále na stožáru lodním, rovněž příčným břevnem
přeťatém(viz výše obr. 14. a 15. na str. 110.a111.), pak
řeckou literou T a kombinováním řeckých gamma

+ +,
známých pod názvem »crux gammata<<.6)

|) Bullett. z r. 1891, str. 62.
2) Historisch-Politische Bl'átter z r. 1892, str. 904.
3) Der Katholik z r. 1893, číslo březnové.
') L'archéologie cbrétienne, Paris 1892, str. 74—82.
5) Die Darstellungen der allerseligsten Jungfrau und Gottes

geb'árerin Maria auf den Kunstdenkm'álern der Katakomben; Freib.
i. B. 1887, str. 115—197.

6) Wilpe'rt (Fractio panis, str. 40.) podává dva. příklady
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Dále utvořili věřící z počátečných písmen jména
XPIZTOZ monogram Kristův (vlastně diagram čili
kombinaci dvouliter) £ a .P a užívali ho jako zkratky
(compendium scripturae, siglum) na náhrob
cích již ve II. a III. století (viz obr. 25. a 26.). Z po
čátku III. století pochází ku př. následující epitaf
v katakombě sv. Priscilly, malovaný červenou barvou
na dvou cihlách: ')

rFELICI '
Na jiném čteme zase:')

cam EN l—HXT)

Kdežto však v umění z dob pronásledování na
lézá se monogram Kristův jenom jako zkrácenina
jména Kristova,ale nikdy jako znak isolovaný,
přenesl jej Konstantin na vojenskýprapor (labarum)

Obr. 25. — Monogram Kristův v koruně.

a užil ho jako vítězného znamení kříže a jména Spa
sitelova. Mnoho jest kombinací monogramu toho *) a

kříže toho z II. nebo z počátku III. století, nalezené u sv. Pri
scilly v galerii za apsidou t, zv. Kaple řec é.

') Bullett. di archeol. crist. z r. 1892 str. 29., list IV. č. 1.;
srv. Bullett. z r. 1888—9 str. 31—37.; 1892 str. 7. a 124.; 1886
str. 16.; R. S. lI. 32.0

2) Srv.: Kraus, Roma Sotterr str. 259. '
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nesnadno lze říci, jak vlastně vypadal znak Konstan
tinem užity. Popis Eusebiův ]) ukazuje na formu 2
(forma decussa ta) Laktanciův2) však spíše na
formu :? (forma recta).

Kříže rovnoramenného (crux immissa) nalezl
Rossi z dob před Konstantinem jenom jeden příklad;
nalézá se u paty nápisu: POY<I>lNAElPHNH (Ruňno,
odpočívej v pokoji), vyryt na kameni z krypty Luci
niny ke konci II. století.

Ze znaků vzatych z říše rostlin znamená rato
lest olivová, jak již řečeno bylo, totéž, co vyjadřuje
na hrobech často se vyskytující formule epigraňcká:

:—MEROAcunlssmmzmmxÉ„,šmmmaouoav

Ály'mů“ Tr..' |l-"'l/
I

Obr. 26. — Náhrobní kámen z Lyonu ve Francii.

Pax, Pax tecum, Pax tibi — Pokojstebou.
Dokazujeť to nápis Pax nejednou nad ratolestí oli
vovou umístěny. 3)

Věnec aYratolest palmová jsou symboly
vítězství, jehož dobyl zemřely nad smrtí a nepřáteli
své duše.
Žít; Lilie je znakem čistoty; stromy vůbec symbo
lisují ráj a jeho blaženost. (Viz obr. 27. na str. 206)

Z předmětůživota denního lampička a svícen
sed m ir amenny jsou symbolemKrista,jenž světlem

*) Euseb. Vita Constantini, I. 31.: »7'71; GMTGPČOUŠ'ň'llYG—
pta; “cb cúp.Bo7\0v, čúo otc/mela 1:5"Xptcroů napačnloům čívopa,
Std tííw wpórwv ůfcecňpawov zaplat'óng, y_taCcps'vov105 P mrzi
TO „asanace—).:

2) De morte persecut. 44.: »Transversa X littera summo ca
pitc circumflexo Christum in scutis notat.:

3) Viz na. př. v Museu lateránském pilast. XV. č. 64.
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učení svého rozprášil temnoty hříchu. Lo ď jest obrazem
lidského života a církve Kristovy. Nádoby na ná
hrobcích vyryté jsou symbolem lidského těla a vůbec
duše křesťanské. Tak čteme ku př. na- náhrobku v klá
šteře sv. Vavřince in Agro Verano v Římě:

DIONYSI VAS ,?

T. j.: »Dionysius, nádoba Kristova.<<
Jinych symbolů pomíjíme, chtíce pronésti ještě

několik slov o nejvýznačnějším znaku celé symbolo

Obr. 27. — Světice v ráji. Malba v cubiculu Pěti svatých.

grafie křesťanské, jímž jest ryba. ') Symbol tento na—
lézáme na náhrobcích, malbách, pečetních prstenech,
lampách a nejstarších sarkofazích. Byl to symbol
prvním křesťanům tak oblíbeny, že ve II. a na počátku
III. století pojímán byl do komposic všech vy'značnéj
ších vytvorův uměleckých; řídčeji již nalézáme jej ve

') Symbol ten má již dnes celou literaturu. Nejlépe pojednal
o něm kardinál Pitra a. de Rossi. Viz práce jejich ve »Spici
legium Solesmense; Parisiis 1855, sv. IlI. str. 545—562;
sv. IV. str. 497. nn. '
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druhé polovici III. století, až konečně ve století IV.
počíná již ztráceti charakter symbolický a vstupuje
znenáhla do—třídy pouhé dekorace. 1) Někdy nastupuje
místo hieroglyfu figurového řecké slovo IXGYZ (Ich
thys) — ryba; časem pak vedle hieroglyfu ňgurálního.
stojí též abecední.

Jest otázka, jakým způsobem osvojila si církev
symbol ten? Někteří badatelé starožitností soudí, že
archaeologové křesťanští přejali jej z umění klassi—
ckého, kde oblíbenou figurou byl delfín, pokládány celym
starověkém za přítele člověka a za vysvoboditele lod-
ních trosek mořských. jak líčí to krásné poetický
inythus o Arionovi. Křesťané — Soudí tito dále —
osobivše si znak ten, přešli záhy z druhu na rod, a
viděli v každé rybě symbol Spasitele světa.

Než většina archaeologů, s de Rossim v čele, ")
připisuje znaku ryby původ ryze křesťansky, ač ne
všichni z téhož odvozují jej pramene.

Jedni jsou toho náhledu, že věřící vyzkoumavše,
že počáteční litery řecky'ch slov: »Ježíš Kristus, Boží
Syn, Spasitel:<<

'l nocí);
X punc;
0 855

l" ib;
wtňp

dají dohromady slovo IXGTE — ryba, počali od té.
doby. pokládati rybu za symbol Kristův. Spolu pak
užívali slova toho a rybiček z různého materiálu zro—
benych jako hesla a. znamení vzájemného se pozná-
vání v dobách pronásledování.

') »Usus huius symboli ad primaevam spectat ecclesiae ae
tatem, ut eius quasi proprius fuit —-et medio iam saeculo IV.
pene obsolevit;< De Ros si, Spicil. Solesm. 1. c. — Viz též jeho
_»Bullett. di archeol. crist.—xz r. 1864 str. 10., kde píše: >Almeno.
ln Roma il pesce effigiato a guísa di segno arcano e geroglifico
cadde m disuso fin dalla prima meta incirca del secolo 4%

“)_»L*arcano 3135; ebbe origini p rop riame n te e d
es lu Sivamen te cristiane;< Bullettíno z r. 1870 str. 70.
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Jiní hledají původ hieroglyfu toho v Písmě sv.,
jmenovitě v evangelické zprávě o křtu v Jordáně, kde
Kristu stojícímu ve vodě dostává se slavnostního osvěd
čení jeho božství čili kde zjevuje se jako Bůh v oka—
mžiku, kdy Otec prohlašuje ho za svého syna: finosa;
Xpts—c; 3:5 Ytóg, což spolu se slovem Žonňp tvoří jméno
»“rybyc, tohoto tvora vodního stať ěšqňv.

My pak kloníme se k náhledu, dle něhož dlužno
hledati původ híeroglyfu toho v zázracích rozmno
žení ryb a chlebů na poušti, pokládany'chsva
tymi Otci a theologyza nástin Krista eucharisti
ckěho. Odtud povstal pak obyčej, identiňkovat
Krista vůbec (nejen eucharistického) s rybou, obyčej,
jenž vedl potom k nalezení akrostychu: IXOYE.

Než jaké máme pro to důvody, že první křesťané
spatřovali ve znaku. ryby opravdu symbol Spasitele
světa?

To hlásají jasně nejprve samy pomníky. VMO—
deně nalezen byl stary náhrobek, na němž vedle ryby
čteme slova: IXOYCQT-qp(Ichthys Soter) — Ryba
Spasitel. Na rybce, jež sloužila za ozdobu krku, nalézá
se nápis: CQCAIC(Sozais) — Spas mne (rybko)!

Vy'znam hieroglyfu toho vykládají nám dále svatí
Otcové a nejstarší spisovatelé církevní. Xen—„b:&-: 
mm:, )xSfčpFao; izůúq (Kristus zvaný obrazně ryba) —
píše Origines. ) >Rybou nejdříve vylovenou, — praví
sv. Jeronym — v jejíž ústech nalezena drachma pro
ty, kdož daň vybírali, jest Kristus, jehož krvi vykoupen
byl první Adam i Petr, a s nimi všichni hříšníci.<<Ně
kteří Otcové spatřují podobu Kristovu též v oné rybě,

') Origen. in Matth., ed. de la Rue, sv. Ill. str. 584. Po
dobně vykládají hieroglyf ten také jiní Otcové. Slyšme ještě, co
praví sv. Optát a Augustin. »Piscis nomen secundum appellatio
nem graecam in uno nomine per singulas litteras turbam sancto
rum nominum continet, ÍXGYŽ, quod est latinum Jesus Chri
stus, DeiFilius Salvatora De schism. Donát., III. 2. »Horum
autem graecorum quinque verborum ——píše veliky biskup Hip
panský __ quae sunt 'l'qooů; Xpwrč; Osoů lib; Lun-ř,; (quod
est latine Jesus Chsistus Dei Filius Salvator) si primas litteras
iungas, erit ĚZÚÚC.,id est piscis, in quo nomine mystice intelli
.gitur Christusc De civit. Dei, XVIII.23.
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jejíž vnitřnostmi & žlučí přemohl mladý Tobiáš satana
a vrátil slepému otci zrak. Klassický jest pak úryvek
z Tertulliana. »My ryby — píše — rodíme se po způ—
sobu naši Ryby, Ježíše Krista, z vody a bez vody té
žiti nemůžeme.“ ')

Slova tato jsou zvláště závažná, jelikož ukazují
zcela jasně, že hieroglyf ten měl ještě druhý význam;
jednou byl symbolem Krista, Spasitele světa, — a po
druhé znamenal věřící, kteří rodí se v Kristu Ježíši
jako ryby ve vodě křestné k životu milosti. Po Tertul
lianovi volá i“sv. Ambrož: »Rybou jsi, člověče! Neboj
se, rybičko dobrá, udice Petrovy; nezabijíť ona, nýbrž
posvěcuje.<< Tím odkrývá nám sv. muž tento zároveň
jedno ze zřídel, jemuž věřící název ryby vděčí, a jímž
jsou slova Spasitele, který nazval apoštoly rybáři lidí
(Mat. IV. 19., Luk. V. 10.) a církev přirovnal k síti
(Mat. XIII. 47), vpuštěné do moře a zahrnující různé
druhy ryb.

Hlavní však důvod, proč církev týmž hieroglyfem
symbolisovala Krista ikřesťana, spatřuje de Rossi
v onom'blízkém pokrevenství, v jaké vchází věřící se '
Synem Božím přijetím evangelia, & hlavně požíváním
těla mystické ryby.

' Než málokdy nalézá se znak ryby na starých
pomnících samotenř) nejčastěji nalézáme jej ve spo
jení s figurami jinými. A tu velice stará jest kompo—
sice ryby s kotvou (viz obr. 28. a 29. na str. 210. &níže
obr. 39.),znamenajíc totéž, co alfabetický nápis: Sp es in
Christo, Spes in Deo, Spes in Deo Christo,—
naděje v Kristu, naděje v Bohu, naděje v Kristu Bohu.
— Kombinaci tu vidíme na náhrobku Licinie Amiaty,

') Tertull., De bapt., cap. I.; Patr. lat. ed. Migne, T. I.
p. 1197.

2) Na římských náhrobcích nalézáme sotva osmkrát pouhý
nápis ÍXÚÚ;& na 20 hieroglyfů íigurových; na všech ostatních
nalézá se ve společnosti symbolů jiných. Viz: De Rossi, Spici
leg. Solesm., sv. III. str. 560
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.jenž se nalézá v museu Kircherověa pochází z II. nebo
.z počátku III. století. Podáváme jej tu celý:

D (věnec) M
lXGYC ' ZQNTQN

(Ryba. Kotva. Ryba)
LICINIAE AMIATI BE
NE MERENTI VIXIT

Slova iza-3; Lfdwmw-— ryba živých -— znamenají
Spasitele. Dvě ryby umístěné pod nimi a. obráceně ústy
ke kotvě jsou symbolem Licinie, jež obdržela věnec
odměny věčné, protože celou naději kladla v Krista,
počátek a pramen všelikého života duchovního.

Obr. 28. a 29. — Kotva. s rybou.

V Louvru v Paříži — v oddíle starožitností kře
sťanských(musée chrétie n) — jest sarkofág z II. sto
letí, jejž dala jakási Livia Nicarus vydlabati pro
svoji sestru Livií Primitivu. Pod nápisem stojí Dobrý
Pastýř s nalezenou ovečkou na ramenou, kdežto dvě

.jiné ovečky nalézají se u Jeho nohou. Dále vidíme
na pravém kraji sarkofágu rybu a na levé kotvu.

Ještě více křesťanských symbolů nalézá se na
.známém nám již sarkofágu z Gayole; ') jest tam totiž

[) Srv. výše str. 63. n.
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rybář evangelický, jenž na udici slova Božího chytá
rybu-člověka, kotva, Dobrý Pastýř s ovečkou na ra
menou a Orante mezi stromy. Poslední figura sym
bolisuje tu zemřelého, jehož odnesl již Kristus na svých
ramenou jako dobrou ovečku do blaženosti rajské.

Časem nalézti lze rybu ve společnosti holoubka,
jenž drží v zobáčku olivovou ratolístku (viz obr.. BO.).
Holubička znamená — jak jsme již pravili — duši,
jež v odměnu za život obdržela nebe; ryba jest sym
bolem Krista. Celý hieroglyf ten znamená totéž, co
formulealfabetická:Spiritus inPace et in Christo
— Duch tvůj ať odpočívá v pokoji a v Kristu!

Aspoň na třech ná— 
hrobcích zdvihá ryba
na hřbetě mystickou A\O
loď,čilisvojisv.církev. „%Žšk/
Toužmyšlenku,že %

Kristus jest základem
a kormidelníkem své
církve, vyjadřuje ještě Obr. 30. Náhrobek z nejstarší části
lépe bronzová lampa coemeteria sv. Priscilly.
v podobě loďky, nale
zená v Porto. Na loďce kraluje IXOYB,držící v ústech
eucharistický chléb. Lampa ta jest krásnou epopejí,
jež hlásá, že církev žije jediné Kristem ——eucharistií,
a že pokrmu toho nikdy se jí nebude nedostávati, je
likož Kristus jest a bude s ní a v ní až do skonání
světa.

Komposici ryby s košem chleba a s vínem poznali
jsme ve staré kryptě Luciníně. (Viz výše obr. 20. na
str. 192) Víno a chléb ——způsoby eucharistické —
ukazují, že není to ryba obyčejná, nýbrž Ježíš — ho
.stie. Touž kombinaci ryby s chlebem nalézáme na ná
hrobku jakéhosi Syntrofiona z Modeny. Mezi dvěma
rybama nalézá se tu pět chlebů nasycení zástupu na
poušti. Ryby symbolisují Syntrofiona, chleby pak eucha
ristii, pokrm to nebožtíkův za jeho života a závdavek
příštího zmrtvýchvstání. (Viz obr. 31. na str. 212)
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b) Obrazy _allegorickě.

Třída obrazův allegorických stanoví již vyšší stupeň
v logickém rozvoji symbolograíie křesťanské a jest jaksi
přechodem od znakův ideografických k velikým kom
posicím uměleckým. Za základ slouží jim paraboly
evangelické. Tuto několik příkladův:

»Já jsem vinný kmen, vy ratolesti,<< — pravil
Kristus svým učeníkům (Jan XV. 1—6.). Staří umělci
vytvořili pak illustraci k těmto slovům Spasitelovým,
malujíce a vyřezávajíce často na náhrobcích vinné
ratolesti. asem tvoři vinné ratolesti na freskách

\ l'mmwwilí' „ jl'il “ (! \ ,“ ' ,

L ' fw; „\ ),ij l." . |
„ M*W'WÝM' ,

7 \\1 \t „, | ;: mil
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Obr.. 31. ——Náhrobek Syntrofíonův.

a starých lampách věnec kolem figury Dobrého Pa
stýře nebo kolem monogramu Kristova.

Několikrát nalézti lze na freskách katakombních
opatrné a bláznivé panny; časemvyskytujísejen
ty první a znamenají duše vysvobozených.

Dobrý Pastýř. Za dob pronásledování nepokou
šeli se umělci křesťanští o to, aby vytvořili přímo obraz
Syna Božího. A přece chtěli mu dáti typ přesně svůj,
lišící se ode všech jiných a neujímající jeho velikosti.
Jak provedli úkol ten? 

Cestu ukázala jim tu parabola evangelická 0 Do
brém Pastýři. Obraz Dobrého Pastýře reasumuje celé
drama vykoupení. S hlubokým charakterem symboli
ckým pojí se ještě ta okolnost, že jest zároveň doko
nalým motivem dekoračním — krásným pendantem
k ňgurám Orantek. A opravdu, nesnadno bylo by též
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nalézti vhodnější komposici pro náhrobní umění; nebot
Dobrý “Pastýř ten jednak přináší hříšníka—křesťana do
církve, jednak pak propouští duši jeho jako holubicí
a Orantku z těla vysvobozenou do radostí nebeských.
Totéž, co hlásá i liturgie pohřební. V officiu za ze
mřelé modlí se totiž církev: »Ovečka ztracená jsem; při
volej mne, Spasiteli můj, a vysvoboď mne.“ A v modlitbě
po pohřbu jest již skorem narážka na obraz kata
kombní: »Prosíme tě, ó Bože, př'ípusť do společnosti
svatých zemřelého, jejž Dobrý Pastýř na ramenou
svých přinesl.“ ')

Také svět řecko-římský měl svůj výtvor Pastýře.
Nalézáme jej na freskách v Herkulanum; na malbě
v hrobce Nasonů jest tančící nahý pastýř, mající
v jedné ruce pastýřskou hůl (syrinx), druhou pak
držící nohý kozy, jež odpočívá na jeho ramenou. Ale
z toho neplýne, jak někteří myslí, že by byl Dobrý
Pastýř katakombní pouhou otrockou kopií analogických
scén pohanských, “) na př. Merkura Kriofora nebo sa
týrův. Kdo tak soudí, upírá starým umělcům křesťan
ským všeliké invence. Netvrdíme tuto, že by pastýřské
figury pohanské nebyly mělý žádného vlivu na kom
posici křestanskou;3) ale zcela dobře mohlý sloužiti
našim umělcům za model scéný pastýřské, jak je až
posud nalézáme v římské Campanii.

Dobrý Pastýř liší se od podobných scén pohan—
ských hieratickým charakterem a definitivní, nezmě—
něnou formou. jakou obdržel již ve století I. Elemen
tární týp, nalézající se na freskách, epi'tafech a sarko
fazích, představuje bezvousého mládence, oděného obý—
čejně krátkou tunikou, v bedrách přepásanou, přes

') Srv.: Pératé, 1. c., s.
"\ Viz: Raoul Rochette, Le catacombedi Roma, str.

149., 154. _
3) Krau s píše ve své >Roma Sotterr.<<na str. 230.: »Das

Bild gehórte allerdings ursprůnglich den Heiden, und es ist gar
nichts gegen die Annahme einzuwenden, dass die christlichen
Kůnstler jenen den áusserlichen Týpus ihres guten Hirten ent
nommen haben. Dass eine sklavische Nachahmung des _widder
tragenden Mercurius oder des Satyrs mit irgendwelcher mýtho—
logischer Beziehung vorliege, folgt daraus keineswegs.c

Arcliacologle křesťanská. 16
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níž má časem přehozený krátký plášť. Nohy má někdy
bosé, ale častěji sandály pokryté. Nejednou drží Oběma
rukama nohy ovečky, ležící mu na ramenou; jinde
zase drží všechny nohy oveččiny levou rukou a v pravé
drží nádobu s mlékem (mulctra), píšťalku & hůl pa
stýřskou (pedum). Na stropě kaplí nebo v arkosolíích

Obr. 32. — Dobrý pastýř. Náslropní malba z katakomby sv. Anežky.

obklopují ho časem s obou stran ovce. (Viz obr. 32.
na str. 214. a 33. na str. 215.)

Vyskytuje se též scéna, kde se Dobrý Pastýř laská
s beranem; jest to formální d é m e n tí proti Montanistům
a Novacianům a zřejmýprotest proti jejich bezohledné
přísnosti oproti těžkým hříšníkům, a zároveň výml'uvná.
homilie, jež naskytovala se věřícím při každém kroku, při
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pomínajíc jim dobrodiní spásy a oné hloubky milosrden
ství Božího, jež tak dlouho hledá hříšníka, až ho na
lezne a přivede do náruče Spasitelovy. »Oslavujte Hospo
dina“ — hlásáť ona. se Žalmistou (žalm 117. v. l.) —
»neboť dobry jest: nebo na věkytrvá milosrdenství jeho.<

Obr. 33. — Dobrý pastýř. Nástropni malba z katakomby sv. Pri
scilly.

0) Obrazy historické.
Základem cyklu obrazů historickych jsou dějiny

biblické. Mylil by se však velice, kdo by se domníval,
že najde na stěnách katakomb a na sarkofazích
všechny nebo aspoň značnou část událostí, čerpaných
z Písem svatých; jsou tam pouze scény nečetné a stále

*
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se opakující, jež z četných událostí církev umělcům
svým doporučila proto, že viděla v nich symboly
a ňgury svých hlavních dogmat, a zvláště těch, jež ve
třech prvních stoletích největší těšily se pozornosti.

K nejstarším obrazům druhu toho počítáme po
stavu patriarchy Noema, jemuž přinášíholubice ratolest
olivovou. Již sám způsob znázornění této události bi—
blické jest nejlepším důvodem, že má ve starém umění
církevním význam symbolický. Celé tvorbě té nedo
stává se historické věrnosti. Noe stojí nejčastěji ve
čtyřhranné arše, a to tak těsně. že ji svou osobou
skoro zcela vyplňuje. (Viz obraz 34k). Časem nalézá se
v arše- místo muže žena, a vedle ní čte se v jednom
případě jméno »Juliana<<.

Co znamená obraz tení>
Vody potopy, onen křest
starého světa, jenž splá
chnul se země skvrny hří—
chu, jsou dle slov sv. Petra
(I. list sv. Petra, III. 20,21)
symbolem vody křestní No
vého Zákona; archa jest
obrazem církve, mimo níž,

- právě jako mimo archu bi
- _ -._'—-' blickou, není spásy; Noe

.. jest obrazem křesťana, jenž
Obr' ?)Í'Ošbřff“ 3233? kata"očištěn vodou křestní —

jako by potopou — obdržel
od Ducha sv. olivovou ratolest vnitřního pokoje a plyne
bezpečně na lodi církve do přístavu nebeského. Táž
komposice, vytesaná na náhrobním kameni, projevuje
naději, že zemřelý křesťan spočinul již v míru věčném_

Dosti často nalézáme na sarkofazích římských,
gallských a španělských Adama a Evu, zaslánějící
nahotu svoji rukou nebo listem fíkovým; had svůdce
jest otočen kolem stromu a drží jablko v ústech.
Obraz ten připomínal věřícím několik hlavních článků
víry, jako: stvoření, pád a vykoupení. Strom rajský
jest dle sv. Otců symbolem přikázání Božích, jež jestli
překročíme, stáváme se nahými jako Adam a Eva,
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ztrácejíce milost posvěcující, tuto nejkrasší ozdobu své
duše. (Viz obr. 32. na str. 214)

Také oběť Kainova & Abelova jest znázor
něna na ploskořezbách sarkofagových; oběť Abelova
byla figurou Krista, Kain pak byl obrazem zrádce
a lidobijce satana.

Mezi nejčastěji se vyskytující tvorby na starých
památkách křesťanských patří cyklus obrazů z historie
proroka Jonáše. Z těch jedny znázorňují chvíli, kdy
vhozen byl do moře, druhé scénu, kdy polknut byl
rybou, a jiné vyvržení jeho na pevninu a jeho odpočinek
ve stínu břečťanu. Každá z těchto scén zvlášť a všechny
dohromady jsou výmluvným kázáním o povolání všech
lidí bez výjimky do církve a ke spasení, a spolu hlá
sáním všeobecného zmrtvýchvstání. (Viz na př. obr. 32.
na str. 214)

Ctyry řeky rajské jsou symbolem čtyř evan
gelií; manna na poušti jest obrazem eucharistie;
Zuzana, zobrazená jako ovečka mezi dvěma vlky,
jest obrazem pronásledování církve a spolu typem
zmrtvýchvstání; Is ák, stojící vedle otce se vztaženou
rukou, jest obrazem krvavé, a ještě častěji nekrvavé
oběti Nového Zákona; Moj ží š, odkládající obuv před
přístupem k hořícímu keři, jest dle mínění Otců sym
bolem křesťana, jenž' při křtu sv. odříká se satana
a světa.

Poněvadž charakter umění starokřesťanského jest
skorem výlučně symbolický, proto marně bychom
hledali v katakombách z dob pronásledování scén
ryze historických z dějin církve. Výjimkučiní tu
jenom katakomba sv. Kallista, kdež jediná jen nalezena
illustrace akt mučenických. Před soudcem, na jehož
tváři znáti hněv, stojí totiž dva křesťané a zdají se
skládati neohroženě vyznání své víry. Za nimi vidíme
pohanského kněze s věncem na hlavě (sacerdos
coronatus), jenž vzdaluje se neuspokojen a práhna
po pomstě. Obraz nalézá se v kapli mučeníků Par-'
tenia a Kalocera; i jest tedy možno, že představuje
jejich výslech a odsouzeni k smrti.')

\) Viz: De Rossi, R. s., n. str. 219—221, tab. xxx.
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,d) Obrazy liturgické.
Pro kategorii obrazů liturgických přispěly všechny

kategorie dřívější: první poskytla ideograňcké symboly,
druhá allegorie, třetí fakta biblická Symboly, allegorie
a zázraky kupí se tu kolem ritů svátostních, aby jednak
zakryly je před okem nevěřících, s druhé strany však
aby je smyslům učinily přistupnějšími a tím lépe od
slonily tomu, kdo zasvěcen jest do tajnosti symboliky
starokřesťanské, celou jejich působnost a účinnost.

První místo náleží tu obrazu Wilpertem v kata—
kombě sv. Priscilly r. 1894: nalezenému, totiž obrazu
nejstarší mše sv. čili scéně lámání chleba.
(fractivo panis)'). Zaujímá pak obraz ten v tak
zvané Recké kapli (Cappella graeca) oblouk nad ap
sidou proti vchodu do krypty tedy místo hlavní, zrakům
všech přístupné.

Za polookrouhlymstolem (stibadium, sigma)
sedí šest osob: pět mužův a uprostřed nich žena.
Mužové všichni jsou bez vousů; žena má na hlavě
závoj. U pravého konce stolu (a po levé ruce pozoro—
vatelově) sedí na nízké stolici vážná, vousatá postava,
oddělená od osob ostatních a vztahující před sebe obě
ruce, jichž natažení co nejzřejměji dokazuje, že láme
chléb, jejž drží v rukou. Výraz tváře obrácené pro-,
filem k divákovi, a celé chování dokazuje, že muž ten
veškeru pozornost věnoval úkonu, jejž právě předse—
béře. Před ním stojí na stole kalich o dvou uchách,
dále leží na jednom talíři dvě ryby, a ještě dále na
druhém pět chlebův. Po obou stranách hodujících stojí
za stolem sedm košů plnych chleba: čtyry za zády
vousatého muže, tři na straně opačné. Osoba sedící“
nejblíže vousatého muže obrací se k němu s očima
plnyma nevy'rslovného zármutku, stesku a zbožného
vzrušení; druhy muž obrací zrak svůj ke třetímu, jenž
zadíval se na rybu, ležící na talíři; dále sedící žena
pohroužena jest ve zbožné myšlenky; pátá osoba zdá
se též míti zraky obráceny na vousatého muže, a šestá
opět utkvěla pohledem na ryběF)

') Viz: Wilp ert, Fractio panis, list XIII—XIV.
“) Wilpert, 1. c.
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Co značí hostina tato, a kdo jest ona osoba sedící
ne za stolem, jako jiní hodovníci, nýbrž zaujímající
místo čestné, od ostatních odloučené, čili — j'ak říkali
Rímané— cornua summa stolu?

Sedm košů chleba plných jest zcela zřejmou
allusí na zázračné nasycení hladového zástupu Kristem
na poušti; vše]ikou pochybnost o tom odstraňuje tu
dvě rybiček a pět chlebů ležících na stole. V zázraku
tom spatřovala však celá starobylost křesťanská před
obrazení, figuru a proroctví eucharistie a zázračného
nasycení se v Novém Zákoně tělem a krví mystické
Ryby, Ichthyse, t. j. Ježíše Krista, Syna Božího
a Spasitele. Již sv. Jan poukazuje ve svém vypravo
vání na onen symbolicky svazek mezi oběma hostí—
namí (kap. VI.). Jasně mluví o něm Origines ve svém
kommentáři k evangeliu sv. Matouše,') řka, že zástup
požíval na poušti roč; “:?-,;“113006ebkoyíaq áíptouq čili chleby
eulogie Kristovy. Slovo eulogia značí pak u sva
tého Pavla totéž, co chléb konsekrovanyF) Evangelisté
pak užívají slova eonyaÍv jak při popisování scény roz—
množení chleba (Mat. XIV. 19., Mar. VI. 41., Luk. IX.
1.6., Jan VI. ll.), tak i při líčení poslední večeře,
a to v témž významu jako slova ebxapmeív. V témž
významu nalézáme je též na pozdější fresce alexan
drijské.

Koše tedy a ryby ukazují, že na stole přítomen
jest sám Kristus v pravdě a skutečně — s tělem pod.
způsobou chleba a s krví v kalichu pod způsobou" vína.

Ne nesnadno lze se již tedy domysliti, kdo jest
onen muž, jenž předsedá při hostině eucharistické a sou—
středí na sebe pozornost spoluhodujících. — »Svátostí
eucharistie — praví Tertullian — nepřijímáme z ruky
nikoho jiného, než z ruky před stavenych.<< 3)

') Origen. in Matth. c. 14.,Migne, Patt. Gr. T. Xlll. str. 914.
")I ku Korint. X 16_; Tři nor'áptw m; equyía; o solo

youth:), ouxt xowmvíz “coůatparo; roů X_szstou šavi).
3) Tertull., De corona c. 3.: »Eucharistíae s=cramentum. ..

nec dc aliorum manu quam praesidenlium summimuSu; Migne,
Patr. lat. T. 11. str. 79.
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Sv. Justin popisuje pak ve své apologii, podané
císaři Anlouinovi Zbožnému r. 138, hostinu euchari—
stickou starých křesťanů následovně: »Políbením se ve
spolek pozdravujeme, modlení dokonavše. Na to donáší
se tomu, jenž předkuje nad bratřími. (up
speed-tomaby za:)mír;) chléb a číše vody a vína, jež on
přijav, chválu a slávu Otci veškerenstva ve jménu Syna
.a Ducha svatého koná a děkování za udělená od Boha
dobrodiní obšírně činí. A když on prosby a díky eu
charistii byl dokonal, lid veškeren tu přítomný volá:
Amen Když přednosta byl eucharistií dokonal,
a když lid veškeren dovolal, diakonové od nás jmeno—
vaní rozdávají každému z přítomných přiúčastniti se
posvěceného chleba, vína a vody, a k nepřítomným
dary ty donášejí.<<') Ještě dříve psal pak sv. Ignác
Antiošský Filadelfským: “»Jedno zajisté jest tělo Pána
našeho Ježíše Krista a jeden kalich pro sjednocenost
krve jeho (I. Kor. X. 16.), jeden oltář, jakož jeden
biskup . . .c “) A současné sv. Ignáci »Učení 12 apo
štolůc jmenuje jako přisluhovatele nejsvětější oběti
nedělní biskupy &jáhny.3)

Nikým jiným není tedy ctihodný obětník ten, než
oním »biskupema Učení 12 apoštolův a sv. Ignáce,
oním »přednostoua (ó 'Rpcssttbc)sv. Justina a Tertullia
novým »strarším,jenž předsedáa (senior, qui pra e
sidet). Ukon pak, jejž předsebéře, nemůže býti leč
liturgické fractio panis — akt lámání chleba, jenž

předchází při mši sv. přijímání kněze. Neboť časy apo
štolské a starobylost křesťanská znají jenom toto je
diné liturgické lámání chleba, jež Písmo sv. Nového
Zákona na mnohých místech 's důrazem uvádí, roz
umějíc jím celou oběť mše sv. Z evangelistů, kteří vy
pravují o ustanovení nejsv. Svátosti, žádný nepominul

') Apolog. I. c. 65. a 66. (Překladu Sušilova — Spisy
sv Ot-:ůvapoštolskýchaJustina mučeníka; v Praze 1874,— str. 298.)

1)Sv. Ignác k Fíladelf.k. 4. (překladuSušilova, l..c,
str. 89.:) »Studeatis igitur sua eucharistia uti; una enim est caro
Domini nostri Jesu Christi et unus calix in unitatem sanquinis
ipsius, unum altare, sicut unus episcopus, cum presbytero et
diaconis.a

3) Doctrina 12 apost. 1. c. XV., edit. Funk, str. 43.
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tohoto lámání chleba posvěceného. »A když oni ve
čeřeli, ——píše sv. Matouš (XXVI. 26) — vzal" Ježíš
chléb a dobrořečil, i lámal a dával učeníkům svým
& řekl: Vezměte a jezte: totoť jest tělo mé.< Totéž
praví sv. Marek (XIV. 22.)
1 sv. Lukáš (XXII. 19.), a
sv. Pavel píše v I. listě ku
Korintským (XI. 23. n.): »Já ..
zajistépřijaljsemodPána, %
což i vydal jsem vám, že
Pán Ježišv tu noc,ve & $ $ %$
kterouž zrazen byl, vzal
chléb a díky učiniv lámal, Obr. 35- — Kámen z kata
a řekl: »Vezměte & jezte: kombYSV-Hermesa'
Totoť jest tělo mé, kteréž za vás vydáno bude; to čiňte
na mou památku.c A na jiném místě téhož listu (X. 16.)
nazývá prostě a srozumitelně účast na eucharistii lá
máním chleba: »Kalich požehnání, kterýž žehnáme,
zdaliž není společnostíkrve Kristovy? A chléb, kterýž
lámeme, zdaliž není účastenství těla Páně?<<Ter

mínem technickým pro ozna—
čení liturgie mešní jest pak
»lámání chlebaa též v Didache.

temet tam v kapitole Me,:
“»Každé neděle, jež jest dnem

Páně, shromážděni lamte
Chléb a díky Čiňte (x)\ácata
a'íptovmi ebxapwtňsare), Význavše
napřed hříchy své, aby oběť
vaše byla čistá.“ V kap. IX.
zove pak se chléb posvěcený
prostě zadana — úlomkem. Na
témž místě nalézáme též pěkný
důvod, proč biskup konsekru
jící drží v ruce jenom jeden
chléb: »Neboť jako chléb eu

Obr. 86. _ Koš s chleby charistický — modlili se při
v Řecké kapli. (Přirozená. obětování věřící — byl zprvu

velikost-) po pahorcích roztroušen &po
tom sebrán stal se jedním, tak nechť i církev tvá shro
máždí se celá od končin země v království tVém.a3)

') Didache k. IX.; edit. Funk, str. 25., 26.
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Aby konsekrovaný chléb na části snáze bylo možno
rozlomiti, činili na něm věřící před upečením ho dva
nebo tři řezy uprostřed se protínající, pro kteroužto
příčinuzvaly se chlebyty též tetrablomoi (vizvýše
obr. 31. na str. 212) nebo hexablomoi (viz obr. 35.
na str. 221). Kříž takový vidíme též na chlebech Pri—
scillinských. (Viz obr. 36. na str. 221.). Z ruky bisku—
povy vzali pak fragmenty jáhni při mši přisluhujicí &.
rozdávali je přítomným, kteří přijímali je stoje na.
dlaně pod sebou skřížené. -——Liturgický kalich u svaté
Priscilly (viz obr. 37. na str. 222.) má dvě ucha,

aby snáze bylo lze jej dr
žeti při rozdělování nejsv.
krve při přijímání věřících.
Forma ta zachovala se též
v následujících stoletích
(Viz též obr. 38. na str.
223. a 39. na. str. 224.)

Ještě jedné důležité po
drobnosti na našem obraze
nesmíme pominouti, totiž
té, že jediná. žena, jež úča
stní se hodův eucharisti
ckých, má na hlavě závoj.
dle předpisu Apoštolova,

Obr. 37. _ Kalich z Kaple řecké. přikaZUjícíhO ženám Přísně;
aby nepřicházely do shro—

máždění liturgických leč s hlavou zastřenou (I. ku Korint.
XI. 5. nn.). Jest to nový důkaz, že na stole není pokrm
a nápoj obyčejný, ale duchovní a dávající život věčný.

Netvrdíme, že by obraz ten byl ve všech po—
drobnostech věrnou fotografií mše sv., jak vypadala na
počátku II. století; přece však není pochyby, že před
stavuje realně a pravdivě, t. j. bez záslony symbolů,
sám akt mše sv. Vedle tohoto realního znázornění
nejsvětější Oběti vymaloval pak umělec (po pravé
straně pozorovatelově) jeji figuru & symbol, čímž ho
stínu chleba a vína rozrůznil od obyčejných agap, a
zároveň učinil tím zadost příkazu Kristovu, aby perly
neházely se před svině, jakož i příkazu církve, jež za—
halovala svátostisvé tak zvanou disciplína arcani,
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— neboť komposice, již provedl, byla nepochopitelnou.
pohanům, kteří by tam potichu se dostati nebo ozbro
jenou rukou vpadnouti byli mohli.

Apsis, v níž obraz ten se nalézá, hodí se, jak již
připomenuto, co nejlépe pro takový svatý úkon liturgický.
Po prvotním schodě, jejž Wilpert ze země vykopal,
vstupuje se nejprve na zděnou lavičku pod levou apsidou
a odtud jedním krokem zaujati možno místo pod
apsidou proti vcho
du tak, jak učinil __ .,
to celebrujícíbiskup „;š
z freska. Mínění to _;5“ ÍÁČ ,?
potvrzuje ještě i ta _-;_r- “'“-“Íri"
okolnost, že zacho- " —
val se při apsidě ve

stěně prvotní o- , :
krouhlý otvor, jímž 155,5, i ,

přímo na cele—
branta padalo světlo
z druhého lucerna
ria, nalézajícího se
v sousední galerii,
hned vedle Recké
kaple.

Třeba zajisté vi- . ,
dětivlastnímaočima i,
tuto komposici, za- ““má—»wmw—vašv"
chovanou nám skO- Obr. 38. —oKalich z katakomby Ostri—
rem v prvotní svě- anské.
žesti a koloritu, tu
živost citu, akce aživot, jaký jeví se na tvářích účast—
níkův hostiny tě, aby možno bylo pokochati se plnou
krásou její. De Rossi, ač nemocí sklíčen, dal se za
nésti do podzemí, aby aspoň jednou viděl mši sv. kře
stanů II. věku, a potom rozžehnal se již na vždy se
svými milenými katakombami, kde prožil nejkrásnější
dny svého života, nutě stěny a kameny hřbitovní, aby
mu zjevilv tajemství, jež jim svěřili první věřící. Úsudek
svůj o fresku tom vyjádřil slovy: ě la corona di
tutte le scoperte delle catacombe ——tot ko—
runa všech objevů katakombních.
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*; Přicházíme nyní k malbám, jež

(( í naplňují pět krypt, které přiléhají(f***—w bezprostředně k uvedené již pa

%? 2/ pežské kapli v katakombě sv. Kal
\\ŘLQ ] lista. Krypty ty mají název »kapliil ! svátostí<.') Nejstarší z nich po

vstala koncern II. století, poslední
počátkem III. století. Jejich výzdobu
řídil pravděnejpodobněji jáhen pa
peže Zefyrina a pozdější hlava
církve, sv. Kallist; neboť žádný
umělec světský nebyl by nikdy.
mohl 0 své moci vznésti se k tak
vznešeným & hlubokým kompo
sicím theologickým, jaké tam vi—
děti lze?)

Za účelem snazšího přehledu a
popisu maleb v kaplích těch se
nalézajících označil de Rossi je
dnotlivě krypty písmenami A2, A3,
A4, A5, A6.3) Nejlépe zachovány
jsou fresky v kaplích A2 a A3; ve
třech ostatních jsou velmi poško

\0 zeny. Z pozůstalých trosek lze však

)Jš-Ř se snadno domysliti, že obsa* hovaly týž cyklus hieratický jako
):, kapleA9a A3. ,
“ Pdpíšeme tuto důkladněji jenom

kapli A3, jakožto nejstarší. Na

1018'IIzamatéra-ra'AsÁqworiemz119010qu—“69'Jqo

') Srv.: Wilpert, Die Malereien der Sacramenta-Kapellen
in der Katakombe des hl. Kallistus; Herder, Freiburg, 1897.

“*)Kdežto Jan Křt. de Rossi klade původ těchto kapli a jich
výzdoby do doby pontiíikátu Zefyrinova a Kallistova, drží se Wil
pert z důvodův architektonických a_z příčiny oděvu u starých figur
v kapli A2 a A názoru Michala Stěp. de Rossi, že totiž kaple
A2 a. A3 povstaiy současně kolem r. 180, kaple pak A., A5 a A6
teprve v první polovici Ill. stol. (Bilczewski, Eucharystya, p. 313).

“) Viz: R. S., sv. II. kap. XII.: »Dei cinque cubicoli ador
nati di pitture simboliche alludenti principalmente al battesimo
ed all' eucaristiaa, str. 328., tab. XI.—XVII. Viz též Rossiho »Epi
stola ad J. Bapt. Pitrac ve Spicil. Solesm., sv. 111. str. 564. nn.
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stěně, v níž po levé straně jsou dveře (viz obr. 40.
stěna a), nalézáme nejprve postavu člověka, jenž vy—
vádí holí ze skály vodu. V každé z následujících stěn
vydlabány jsou dva obdélníkové hroby; volné prostran
ství mezi hroby těmi vyplňují malby. A tak jsou

Obr. 40. — Kaple svátostí A,.

na stěně levé (6) tři freska, z nichž první představuje
člověka lovícího udici ryby v řece, druhé muže, jenž
v téže vodě hocha křtí, a třetí muže šlakem poraže—
ného, u rybníka Bethesdy uzdraveného, jenž na ra—
menou lože své odnáší.
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Stěnu střední (a), naproti dveřím ležící, zdobí též
tři komposice. Na první vidíme na trojnožce chléb
a rybu; po levé straně trojnožky stojí muž jen pláštěm
oděný, drže pravou ruku vztaženu _nad rybou. ,Rámě
a část prsou má obnaženy. Po pravé straně stolu stojí
'0 ran t e — ženská postava v bedrách přepásaná, se
závojem na hlavě a s rukama k modlitbě pozdviže
nýma. Další scéna představuje hostinu. Za stůl, na
němž leží na dvou mísách dvě ryby, zasedlo sedm

Jonáš odpočívající.
Fossor. Kristus rozmno- Hostina sedmi Oběť Fossor.

žuje chléb a.ryby. mužů. Abrah.
' <:

%! „.
Q (II.a, ?

3 —>- 7.70 El: „<
Eggs „< 3

N 'a"
3,35 za;

' rv %“ <
35 >. Dobry Pastyr. :, ;i.i—ca'o: &
o <i>—' I:"

=**—.! 99 "“
F-c N

“Ema ===“&
"“ ::

$ ? „„
O . V rmLIM a:
>z: <:

* | | "=**a: ?
Mojžíš. Vchod. Kristus u studny.

Obrazec kaple A3.
(Názvy vně obrazce umístěné označují obrazy nástěnné;

názvy uvnitř obrazce položené označují obrazy nástropní)

mužů; před stolem stojí na zemi osm košů, naplně
ných chleby. Ve třetím fresku poznáváme Abrahama
s Isakem. Oba mají ruce k modlitbě pozdviženy; vedle
nich nalézá se beran a otep dříví. Na obou koncích
stěny té stojí fossor s motykou v ruce.

Celá pravá stěna (d) jest zničena; zachovaly se
ještě jen malby na pravé straně u vchodu (e). Jsou
tu totiž dvě osoby, jedna nad druhou: dolejší osoba
čerpá vědércem vodu ze studně, — hořejší pak, muž

'to bezvousý sedící na skále a oděný pláštěm filosofů,
čte v pergamenovém závitku.
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Nad těmito popsanými freskami jest na každé ze
tří hlavních stěn (15,5, a') ještě jeden obraz. Prvni
představuje vyhození Jonáše z lodi, na druhém vyvrhuje
ho ryba ze života, na třetím pak odpočívá již prorok
ve stínu břečťanu. (Viz obr. kaple A„ na str. 226).

Ty'ž cyklus opakuje se v kapli A2. Muž vyráží
vodu ze skály, — rybář hází udici po rybě, — a dále
;sedí u stolu s rybami na dvou mískách sedm nahých
mužů. Pravou stěnu vyplňuje scéna vzkříšení Lazara.

Loď uprostřed bouře.
(Orans.) Scéna křtu. Kristus jako soudce.

„— . . - - O m

E Tr0jnoh mez1 sedmi koši. 5,1 Š:....

Ěoá A. 2 %ě
& co o 35“

. “d ' 1——E 3 :: _ __
t..-; = o o
o “ . „ š; r,?
= .; Dobry Pastyr. m. 3 :o 9? ....

. E =* &' ží?
>!— > "O - :,

2 :. (031 n-t—
>— 2—

“ 2 P" 22 :=
- >- , ...-p

221. ;: (Jonaš vržen do moře.) 3 3%N v < ...
'3 | o 3 ET.E F 528

(Světec jako orodovnik.) Vchod. Světec jako orodovník.

Obrazec kaple A,.
(Názvy vně obrazce označují obrazy nástěnné; názvy uvnitř

obrazce označují malby nástropni.)

Uprostřed stropu jest umístěn Dobrý Pastýř a vůkol
něho historie Jonášova a trojnožka s rybou a dvěma
chleby; vedle trojnožky stojí zase sedm košů chleba.
(Viz obrazec kaple A;).

V kapli A6 není hodovníků; za to jest tam vedle
.stolu 12 košů chleba.

Kdo vysvětlí nám tyto fresky? Klíč k porozumění
této hieratickě malbě dává nám Tertullian. A jeho
slova jsou v této příčině tím cennější, že přebýval
v Rímě právě touž dobou, kdy naše fresky kallistinskě
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povstaly, a zajisté nejednou vlastníma očima je viděl.
Týž povstal v knize »O křtu<< proti jakési Quintille,
jež rozšiřovala po Karthagíně blud, že voda ke křtu
není nutna — a píše: »My rybky rodíme se po vzoru
naší Ryby Ježíše Krista z vody, a bez vody té žíti ne—
můžeme. A tak Quintilla bezbožná, jíž ostatně právo
vyučovati ani nepřísluší, velmi dobře umí rybky usmrco—
vatí, — vody je vzdalujíc.<<*) Ze slov těch lze již
snadno se domyslíti, že na dvou prvních freskách levé
stěny máme před sebou duchovní narozeniny
rybky, kterou nejprve na udici slova Božího chytá.
evangelický rybář par ex cellence — sv. Petr, aby
ji po té pokřtil ve vodách křtu sv. Takovou rybou,
biskupem Delňnem ulovenou, praví se býti sv. Paulín
z Noly. »Pamětliv jsem, Delfine, — píše tomuto sva
tému muži, — že jsi mi nejen Otcem, ale i Petrem;
neboť ty hodil“ jsi po mně udici, abys mne vytáhl
z hlubin hořkých vln tohoto světa jako kořist spasení,
abych umřel tělu, pro něž jsem žil, a žil od té doby
Bohu, pro něhož jsem byl mrtev.<<Pak prosí Deliina
za modlitbu, aby neztratil nikdy lesku, jejž z rukou
jeho na “křtu sv. obdržel, a končí: »Jsem-li rybou tvojí,:
jest povinností mou, abych měl v ústech vzácný denár,
na němž stkvěly by se nikoliv podoba a nápis císaře,
nýbrž živý a oživující obraz krále věčného, totiž oprav
dová vírac 2)
. Neofyta jest tu zobrazen jako děcko, ale ne proto,
že by byl chtěl umělec vymalovati v kapli skutečně

') »Sed nos pisciculi secundum IXGYN nostrum Jesum
Christum in aqua nascimur, nec aliter quam in aqua permanendo
salvi sumus. Ita Quintilla monstrosissima, cui nec integre quidem
docendi ius erat, optime norat pisciculos necare, de aqua aufe—
renSer; De baptismo, c. I. edit. Migne. Patr. lat. sv. I. str. 1197.

*) »Meminimus te non solum patrem, sed et Petrum nobis
factum esse: quia tu misisti hamum ad me de profundo et
amaris huius saeculi fluctibus extrahendum, ut captura salutis
efficerer: et cui vivebam naturae morerer; et cui mortuus eram,
viverem Domino. Sed si piscis tuus sum, debeo ore pretiosum
praeferre denarium, in quo non Caesaris figura et inscriptio, sed
Regis aeterni viva et viviíicans imago praefulgeat, íides scilicet
veritatisx Paulini Nol. Epist. ad Delphinum XX., 6. Edit.
Migne, Patr. lat., sv. LXI., str. 250. '
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křest nedospělého, nýbrž jediné z toho důvodu, že
novokřtěnci měli v prvotní církvi název děti — pueri
nebo inf antes; a zcela vhodně, — neboť v prameni
křestním zrodili se k novému životu milosti.

A odkud vzal tento pramen křestní svůj počátek?
Byl vyveden ze skály (na stěně, v níž nalézá se vchod
do kaple) ——skalou pak jest Kristus: Petra autem
erat Christus, jak praví sv. Pavel v I. listě ke Ko
rintským (X. B.), vykládaje obrazný význam oné skály
na poušti, z níž vyvedl Mojžíš vodu pro žiznící Israelity.
Tertullian zove vody, vyplývající ze skály, přímo vodami
křestními (aquae baptismi).'). A koho představuje
osoba, jež vodu ze skály vyvádí? Jest to Mojžíš No
vého Zákona, — sv. Petr, žijící ve svých nástupcích.
Naše fresky nám to sice přímo nepraví, ale dovídáme
se toho ze spisův Otců církevních, jichž učení krátce
vyjádřil Prudentius, když nazval sv. Petra vůdcem
nového Israele. Dále potvrzují totéž ploskořezby
sarkofagové, na nichž vojíni Herodovi zajimaji sv. Petra
v témž okamžiku, když konáúřad Mojžíšův, vyváděje
vodu ze skály; a ještě zřejměji dokazují to tři malby
na skle, kde vedle osoby, vyvodící vodu ze skály, stoji
nápis P etru SF)(Viz na př. níže obraz 51. na str. 247)
Všechny tyto malby a řezby opírají se o ona místa
Písma sv., kde Kristus ustanovuje Petra základem,
klíčníkem a nejvyšším pastýřem své církve
(Mat. XVI. 18. 19.; Jan XXI. 15. nn.). Neboť obdařiv
ho takovými hodnostmi a výsadami, dal mu tím přede
všemi jinými výsadu a moc spravovati poklady, jež
vyplynuly z Jeho boku. Celá starobylost věřila pak
v toto privilegium jeho tak, že nepokládala za živého
člena těla Kristova nikoho, kdo by odjinud než z rukou
Petrových nebo z rukou biskupů s Petrem ve spojení
zůstávajících byl přijal vodu křestní, jež pokládána
byla za počátek a základ všelikých milostí nadpřiro
zen'ch — ZGQLGPAŽTLD')Below is“/fr, 7.012 tr,—(ř,. »Pán zve
každého, kdo touhu má, — píše sv. Cyprián 3) — aby

') De bapt., c. IX.; Migne, Patr. lat. sv. III. col. 1210.
") Všechny důkazy pohromadě sestaveny jsou níže v od

stavci o primátu římského papeže.
3) »Quo venturus est, qui sitit. utrumne ad haereticos, ubi

Archaeologie křesťanská. 17
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přišel a pil z pramene vody živé, která vyplynula ze
života jeho. Kam půjde žíznící; k haeretikům, u nichž
pramen vody životní úplně chybí, či k církvi, jež
jedna jest a slovem Kristovým na jednom zbudována
jest, jenž i klíče jeho obdržel?<< Totéž praví krásně
sv. Augustin spolu s jinými biskupy africkými v listě
k papeži Innocencovi I. »My nechceme — píše —
svými potůčky obohatiti tvůj bohatý pramen (víry);
chceme jen stvrzení od tebe obdržeti, že i náš, ač
maličký pramének vědění z téhož, jako tvůj pramen,
vyplynul zřidla.<<1) »Od sv. Petra — odpověděl na toto
vyznání víry velikého biskupa hipponského Innocenc —
vzala počátek celá vážnost a moc stolice římské, a
z něho původ vzaly všechny církve jako prameny ze
společného zřídla.<<“)

Poslední fresko stěny té přestavuje uzdraveného
u rybníka bravného muže šlakem poraženého. Jaký to
má zde význam? Někteří archaeologové spatřují v ob
raze tom symbol svátosti pokání; de Rossi však, a
s ním mnoho nejlepších znalců starožitnosti křesťanské,
následujíce sv. Otců, prohlašují jej za symbol svátosti
křtu & tím za pokračováni hieratického řetězu toho,
jehož prvním článkem jest mystická skála Ježíš Kristus.
»Rybník bravný — praví Tertullian — jest obrazem
křtu, & tělesné i duševní uzdravení šlakem poraženého
jest obrazem odpuštění hříchů při křtu sv.<<3)Podobnou
myšlenku pronáší i sv. Optat, když táže se Donatistů:
»Kde vy máte anděla, jenž pohnul by zřídlem?<< A jaké
zřídlo má na mysli, vysvětluje sám, když dodává:
»Chtějtež aspoň pochopiti, že jste pramenem odtatým
od zřídla, jež vytrysklo ze skály Krista.< ")

Náhledu de Rossiho přidržujeme se i my, a to
tím spíše, že pro něj mluví i staré náhrobní nápisy

fons et íluvius aquae vitalis omnino non est, an ad ecclesiam,
quae una. est et desuper unum, qui et claves eius accepit, Do
mini voce fundata ?e A d Jubaian um, Epist. LXXIII.; Migne,
Patr. lat., III. col. 1116. Viz též: de Ros si, R. S., sv. II str. 332.

') A u g 11st. Epist. CLXXVII.
2) Mezi listy sv. Augustina CLXXXI.
3) De bapt. c. V.; Migne, Patr. lat., Ill. col. 1205.
') Optatu s Milev., De schism. Donat., II. 6.



a celá praxe sv. církve, jež po křtu sv. nevedla ne
ofytů k svátosti pokání, nýbrž sytila je bezprostředně
eucharistií, jak to ostatně spatříme na fresku násle
dujícím.

Máme tedy na stěně té křest ve třech obrazech,
z nichž první — scéna rybolovu — jest jeho alle
gorií, třetí, t. j. uzdravení šlakem poraženého. sym
bolem, a prostřednísamým aktem křtu sv., jenž
i proto velice jest zajímavým, že poskytuje nám cen
nýchzprávo historii ritu téže svátosti.') Křtící
klade ruku na hlavu nahého hocha, stojícího po ko
lena ve vodě; s hlavy hochovy splývá potůček vody, —
znamení to, že udělovatel křtu vylil ji na křtěnce
dříve, než ruku naň položil. Podobné scény máme ještě
na třech jiných monumentech. Tak na skleněné misce,
nalezené r. 1876 v lázních Diokletianových v Římě,
splývá voda z nádoby, nahoře umístěné, na hlavu dív
činky, na niž klade ruku kmotra nebo jáhenka; spolu
sestupuje na pokřtěnou holubice — Duch sv. — držící
v zobáčku olivovou ratolístku. Po pravé ruce dítěte
stojí osoba s nimbem kolem hlavy, oděná v tuniku
a plášť. Druhé dva monumenty — stříbrná lžička, po
cházející z počátku VI. stol., a starý náhrobní kámen —
pocházejí z Aquileje. Na prvém zachycuje křtitel do
mísy vodu, kterou holubice ze zobáčku vypouští, aby
jí potom polil hlavu dítěte, stojícího v měděnicí. Na
náhrobku pak stojí hošík v mělké nádobě mezi dvěma
muži, z nichž jeden dotýká se hlavy hochovy, kdežto
druhý, s nimbem na hlavě, ukazuje vodu, na křtěnce
splývající z kola, kde uprostřed hvězd holubice se na—
lézá. Obraz ten otáčí následující nápis: INNOCENTI
SPO (Spirito) QVEM ELEGIT DOMS PAVSAT IN PACE
FIDELIS X KAL. SEPTEMBRES, t. j.: »Nevinné duši,
kterou Pán povolal ke spáse. Odpočívá v pokoji, po
křtěn desátého dne před kalendami zářijovýmh

“Uvedené pomníky dosvědčují dostatečně, že ve
III. a následujících stoletích udílel se v Rímě a

[) Viz: de Rossi, R. S., II. str. 333; Bullett. di archeol.
crist. z r. 1876, str. 8., 55. Srv.: Corblet, Histoire de Ba
pteme; sv. 11. str. 572.

*



v c elé Italii křest svatý potápěním spolu s po
léváním (immersio cum aspersione).

Postupmež nyní ke stěně následující. Tu kryjí tři
scény, jež opět tvoří jeden celek a jsou zároveň po
kračováním obrazů předešlých. Z Otců církevních víme,
že církev bezprostředně po křtu sv. připouštěla neofyty
k hostině Těla a Krve Syna Božího. “Hostina ta čeká
též neofytu na našich freskách. Jest jenom otázka,
kdo ji připravuje? Na prvém fresku chystá ji týž kněz,
jenž vykonal před chvílí křest hochův; neboť kněze,
a nikoho jiného, představuje muž, oděný jen pláštěm
a vztahující ruce nad chlebem. »Není třeba, než znáti
jen trochu symbolismus starokřesťanský — praví de
Rossi — aby hned na první pohled poznán býl ve
scéně té akt konsekrační; neboť skládání rukou, nebo
aspoň pravice, bylo v liturgii církevní vždy znamením
konsekrace.<<') A na jiném místě dodává: >Zrovna
slepým musil by býti, kdo tu nevidi konsekrace eucha
ristickě. Neboť všechno tu hlásá, že to není stůl oby
čejný, nýbrž eucharistický . . . a hlavně ten po způsobu
filosofů v plášť oděný asketa, či lépe kněz, který ruku
nad obětí vztahuje.“ 2) Když de Rossi ve svém důkaze
odvolává se na oděv obětníka kallistinského, opírá se
hlavně o Tertulliana, který svědčí, že klerikové koncem
II. a počátkem III. století přijali plášť íilosofů pohan

') »L*imposizione ďambe le mani e della sola destra nella
cristiana liturgia ě sempre stata un segno consecratorio;< R. S.,
T. II. str. 340

“\ Spicil. Solesm., sv. III., Epist. ad —Pitram,
str. 567.: »Qui ipsam eucharistiae consecrationem heic non videt,
caecus omnino sit oportet; non enim solitaria iam illa mensa
est, quam tamen de eucharistia interpretandam esse praeclara.
indicia suadebant, sed et philosophico more palliatus asceta, sive
potius sacerdos adest, et manus imponit, quo unice gestu signi
ficari eucharistie. potuit...<< Dle mínění W i lp ertova kněz tu
nekonsekruje chleba, nýbrž vztahuje ruce po chlebu již konsekro
vaném, aby jej vzal a podal jako sv. přijímání věřícím. Viz:
Fractio panis, str. 82.: »Links vom Tisch steht der Priester,
mit dem Pallium bekleidet und im Begriíf, den ÍXGTŽ zu nehmen,
um ihn den Glaubigen in der Communion zur Speise zu reichen;
rechts steht eine verhůllte Orans, die ein ,Bild der in der Se
ligkeit gedachten Seele“ ist. Durch diese Figur hat also der Kůn
stler auf die Wirkung der Communion hingewiesen.<
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ských, a chválí plášť ten jako oděv pro kněze kře
sťanské jedině vhodný.') (Viz obr. 41. na str. 234)

Vedle chleba leží na trojnoži ryba. Není to ryba
obyčejná, nýbrž týž mystický Ichthys, jenž v kryptě
Lucinině nese na hřbetě v koši své vlastní Tělo a Krev
pod způsobamí chleba a vína, a který na náhrobku
Licinie Amíat'y podává se rybám jako IXGYC ZQNTQN,
t. j. jako pokrm života. Leží pak na stole proto, aby
zvěstovala, že chléb na trojnoži, posvěcený mocí slov
sakramentálních, jež kněz nad ním pronesl, není již
chlebem obyčejným, nýbrž že přešel v podstatu Ryby —
Ježíše Krista. »Ichthys — praví de Rossi — ať chléb
a víno na hřbetě nesoucí, ať na stole s chlebem po—
ložený, ať pod rukou konsekrujícího kněze vymalo
vaný. jest Kristus v eucharistii, sladký pokrm Spa
sítelův.<< 9) '

A kdo jest ona žena, jež majíc závoj na hlavě, s ru
kama k nebesům pozdviženýma assistuje knězi, hostinu
pořádajícímu? Jest to symbol církve, 3) personiflkace

') D e pallio, c. III. Tento nedostatečný a nevhodný oděv
odložili však kněží křesťanští záhy, neboť již o 50 let později
kárá sv. Cyprian ten nedostatek skromnosti u filosofů pohanských
a to vychloubání se obnaženýma prsoma, a staví jim za vzor
učitele křesťanské, kteří ne slovy, nýbrž činy jsou filosofy a mou
drost svou dávají na jevo ne šatem, ale pravdou. (Cyprian,
De bono patientiae, 1—-2.)— Avšak Wilpert nesouhlasí s tímto
výkladem de Rossiho, popíraje, že by plášť filosofů souvisel nějak
se šatem duchovenstva II. a III. století a že by Tertullianvknize
»De pallio< byl měl na mysli klerus křesťanský. To, že starožit
nost křesťanská zachovala jména několika duchovních, kteří se
odívali v plášť ten. dokazuje prý pouze tolik, že případy ty za
znamenány jako výjimky a že plášť filosofů nebyl obyčejným
šatem duchovenstva. Pravda prý jest pouze to, že to byl šat
ctěný a užívaný ještě v epoše Konstantinově, neboť sv. Porfyrius
odíval se ještě ve IV. století jako filosofové, jak se čte u Eusebia
(De mart. Pal. XI. 19.). Proto prý muž zde vyobrazený v plášti
filosofa není knězem, nýbrž představuje Krista, který dokonavá
zázrak rozmnožení chleba a ryb na stole. (Bilczewski, Eu
charystya, str. 315.)

") »)ÍXÚÚQsive ille panem et vinum dorso sustinet, sive in
mensa cum pane positus, sive sub ipsa consecrantis sacerdotis
manu depictus est, Christus in Eucharistia est, dulcis Salvatoris
cibus;<x Spicil. 1. c.

3) De Rossi, R. S., T. II. str. 339. Avšak dle Wi lperta
představuje Orantka ta duši zemřelého, těšící se již blaženosti
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všech věřících, kteří spolu sknězem obětují Bohu Otci
oběťnekrvavou aúčastní se mystické hostiny, neofytovi
uchystané. Malíř, znázorňuje církev symbolem ženy —
Orantky, illustroval jen slova Apoštola národů, ktery
nazývá církev neposkvrněnou chotí Kristovou (k Efess.
V. 23. nn.). Táž myšlenka apoštolova vedla též umělce
ve století V., jenž na mosaice v kostele sv. Sabiny na

Obr. 41. — Trojnož eucharisticky' v kapli svátostí A3.

Aventině umístil pod dvěma ženami nápis: E co 1esi a
ex gentibus a Ecclesia ex circumcisione (viz
obr. 42. na str. 235), což znamená, že první jest symbolem
věřícíchzpohanstva a druhá znakem křesťanů ze židovstva..

Další komposici založil umělec na dvou faktech
evangelických. Hostina sedmi představuje jmenovitě
hostinu apoštolův u jezera genezaretského, a koše vedle

rajskou. Umělec učinil prý tu allusi na účinky Eucharistie, jakž

to Otcov)é prvních století často činí. (B i 1c z e w s k i, Eucharystya,str. 318.



—235—

stolu stojící připomínají zázračné rozmnožení chleba
na poušti. (Viz obr. 43. na str. 236)

Proč ty a ne jiné zázraky evangelické nalezly
místa v tomto cyklu obrazů kallístinskych? Odpověď
je snadná. Stalo se to proto, že události ty souvisejí
těsně s právě popsaným stolem eucharistickym.

Připomeňme si fakt první. Bylo to po zmrtvých
vstání Kristově. Apoštolové, počtem sedm, shromáždili
se k rybolovu na jezeře genezaretském; než, přesgcelo

_, “Hamm““Wulfllílm Mill?'" |.lnna'il,s! í wh" mnam—“"uv..lvu:ll
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Obr. 42. ——Mosaika u sv. Sabiny.

noční námahu nic neulovili. »Když pak bylo již ráno,
— vypravuje dále evangelium — stál Ježíš na břehu;
ale učeníci nepoznali, že by to byl Ježíš. Tedy řekl
jim Ježíš: Ditky, máte—ližco k jídlu? Odpověděli jemu:
Ne. Dí jim:.'Vrztež síť na pravou stranu lodi, a na
leznete. I vrhli; a již jí nemohli utáhnouti pro množství
ryb . .. A jakž vystoupili na zem, uzřeli řeřavé uhlí
položené,a rybu svrchu položenou, a chléb. Dí
jim Ježiš; Přineste z ryb, kteréž jste ulovíli nyní.
Vstoupil Simon Petr, a vytáhl síť na zem, plnou ryb
velikých sto padesáte a tři; a ačkoliv jich tak mnoho
bylo, neroztrhala se sít'. Di jim Ježíš: Pojďte, obědujte.
A žádný z těch, kteříž obědvali, neosmělil se ho otá
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zati: Ty kdo jsi? vědouce, že Pán jest to. I přišel
Ježíš,a vzal chléb, a dával jim, a též i rybum
(Sv. Jan, XXI. 1—13.)

Otcové církevní mají tento zázračný lov za pro
rocký symbol onoho druhého rybolovu, při němž měli
apoštolové vrci sítě na celý svět, a v hostině apoštolů
spatřují předobraz hostiny eucharistická. A sv. Augu
stin, kommentuje uvedené místo z evangelia sv. Jana,
praví výslovně, že ona upečená ryba, podobně jako
onen chl—éb,který dal Kristus učeníkům svým za pokrm,

Obr. 43. — Hostina apoštolů u jezera. genezaretského v kapli
svátostí A3.

znamená samého Krista, za nás umučeného: piscis
assus, Christus passusÁ) Podobněvykládámísto
to sv. Prosper Aquitanský, když zove Krista »velkou
Rybou, jež sebou samou (ex se ipso) nakrmíla uče
níky a' dala se celému světu jako Ichthys.“ =*)

K hostině nad jezerem genezaretským zasedlo
sedm učeníků; Kristus byl osmý. Na našem fresku vi—
díme však jenom sedm hodovníků; kde jest Spasitel?
Ani zde neschází: jeť přítomen jako svátostný Ichthys.

') Sv. Augustin, In Johan. Evang. Tract. 123., ser. 2.,
III. 2460; ed. Gaum.

2) S. P r o s pe r A q u i t, De promiss. et praedic. Dei; II. 89.
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Podobně i zázrak rozmnožení chleba na poušti,
jejž připomínají koše naplněné chleby, platí všeobecně
u Otců ') za symbol a předobrazení eucharistie.

Na jednu věc dlužno však obrátiti pozornost.
Kdežto totiž hodovníků na našich freskách jest vždycky
sedmý) mění se počet košů skorem neustále. V kapli
A3 jest jich osm, v A., sedm, v A6 dvanáct. I to musí
míti hlubší důvod. Tímto úmyslným uchylováním se

Obr. 44. — Eucharistická hostina v katakombě sv. Petra a Mar
cellina.

') Názory sv. Otců sestavil pěkně Pitra, Spicil. Solesm. III.
52:1—- Viz též: de Rossi, R. S., Il. str. 349. n.

") Kromě těchto bodů Kallistinských, k nimž zasedá vždy
jenom sedm mužův a jež jsou symbolem nejsv. Svátosti Oltářní,
máme v katakombách ještě jiny druh hostin, jichž účastní se
libovolný počet osob obého pohlaví. Taksedíku
př. v katakombě sv. Petra a Marcellina u stolu, jenž má podobu
podkovy, žena mezi dvěma muži; u dvou konců stolu jsou ještě
dvě ženy, jež však nezdají se účast míti na hostině. Na stole
není žádných pokrmů, neboť dle způsobu římského stavěny tyto,
prve než bodujícím podány byly, na malém kulatém stolku.
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od vypravování evangelického chtěl totiž umělec dáti
na jevo, že mu nešlo o přesné podání faktu histori
ckého, nýbrž pouze o vytvoření obrazu symbolického,
vyjadřujícího myšlenku, kterou nejprve. Kristus sám
tomuto zázračnému aktu podsunul, a po něm všichni
vykládací Písma sv.; malíř chtěl, aby tyto koše plné
chleba jaksi hlásaly, že zaslíbená eucharistie jest již
na stole.

Na poslední dvě freska, představující hostinu sedmi
a zázračné nasycení hladového zástupu na poušti,
vrhají světlo též malby ze IV. století, r. 1864 v kata
kombách v Alexandrii odkryté. (Viz obr. 45. na str. 239)
Uprostřed obšírné komposice stojí Kristus s apoštoly
Petrem a Ondřejem; poslední podává Spasiteli mísu
s rybami, před Kristem pak stojí koše s chleby. Po
pravé straně téhož obrazu znázorněna jest svatba
v Káně, po levé hostina několika osob, nad nimiž
čteme slova: TAE EYAOHAEx_r EEOIONTES _ poží
vající žehnání (eulogií) Kristových. ')

Co znamená tento nápis? Ve staré církvi panoval
obyčej, že z chleba, jejž lid skládal jako obětí na
oltář, konsekroval kněz jen tolik, co třeba bylo ku
přijímání věřících; ostatní pak jenom žehnal a roz—
dával mezi klerus a ty věřící, kteří eucharistie ne
přijali. Tyto žehnané chleby nazývaly se eulogiemi.

zvanémcibilla nebomensa escaria, jenž nalézá.se též
na našem fresku v půlkruhu, hlavním stolem utvořeném. Na
stolku leží ryba & chléb, při stole stojí v krátké tunice otrok,
jenž drží v ruce pohár (c yathu si a čeká na rozkazy hodo
vníkův. Jakou úlohu mají obě ženy, povídají nápisy nad nimi
umístěné: IRENE DA CALDA — Ireno, podej teplé vody. AGAPE
MISCE MI — Agape, dej mně vína, s vodou smíšeného. (Viz
obr. 44. na str. 237.) — Jiná hostina jest u sv. Domitilly na fresku
z konce I. neboz počátku Il. století. Dvě osoby, oděné v togy, sedí na
pohovce, před nimi jest okrouhlý trojnožný stůl s rybou a třemi
chleby, vedle stolu stojí otrok a drží v ruce pravděpodobně pohár
s vínem. — Obě popsané hostiny, připomínající rodinný život
\ěřících, nejsou již symbolem eucharistie, nýbrž spíše obrazem
hodů nebeských čili štěstí, jež plyne z patření na Boha tváří
v tvář.

') Viz: De Rossi, Bullett. di archeol. crist. z r. 1865,
č. 5. str. 57. nn.
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Ale téhož výrazu užívá sv. Pavel ')
a též sv. Cyrill, “) v jehož biskup—
ském sídle fresko to se nalézá, na
označení eucharistie. Co měl tedy
na mysli umělec náš, když psal
slovo eulo gia? Chtěl bezpo
chyby říci, že hodovníci požívají
nejsv. Svátosti. čehož nejlepším
důvodem jest scéna rozmnožení
chleba a ryb a proměnění vody
ve víno v Káně, — dva zázraky
a dvě hostiny, v nichž spatřují
Otcové obraz &předchuť kalicha
Nového Zákona.. Ne bez významu
jest i ta okolnost, že malba na
lézá se v kapli nad samým oltá
řem, na němž—konána byla nej—
světější oběť.

Třetí fresko na téže stěně před
stavuje obětování Isáka. Oběto
vání to jest obyčejně předobrazem
Krista, nesoucího kříž na Golgotu,
čili krvavé oběti N. Zákona; na
tomto místě však jest před
obrazem oběti nekrvavé
čili mše sv. Za takový pokládali
je nejedni Otcové a pokládá je
icírkev, když na př. v kanoně
spojuje tři oběti S. Zákona a mo
dlí se: »Přijmi, Bože. tak míle
tento chléb a kalich N. Zákona,
jak mile přijati jsi ráčil dary ji
nocha svého Abela & oběť patri—
archy našeho Abrahama a tu,
kterou přinesl ti nejvyšší kněz
Tvůj Melchisedech.<< Za předobraz nejsv. Svátosti má

Obr.45. —FreskozkatakombyAlexandrijské.

') List I. ku Korint., X. 16.: „Tč mtňpsov 171gsbloyía;
5 sólo—(05mm air/j mwowíz :ců a'íp.1:o; toš Xpic—„cůčert—M

2) Viz: Martigny, Dictionaire des Antiquités Chrétiennes;
Paris 1877, str. 294. článek »Eulogíesc.
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pak obětování Isáka církev též tehdy, když pěje ve mši
sv. 0 Božím Těle:

Ecce panis Angelorum, factus cibus viatorum:
Vere panis filiorum, non mittendus canibus.
In ňguris praesignatur, cum Isaac immolatur:
Agnus Paschae deputatur: datur mana patribus.

Takového výkladu freska toho vyžaduje dále těsná
souvislost mezi jednotlivými malbami celé komposice.
Konečně obrazy, připomínající muka Spasitelova, obje
vují se vůbec teprve později.

Máme tedy na střední stěně mši sv. ve dvou
obrazech: předobrazenou a skutečnou, a dva obětníky:
kněze N. Zákona v plášti filosofa, a jeho typus, Abra
hama, v jehož srdci plynula již Krev Synova.

Hlavní obraz na pravé stěně (d) jest zničen; ale
poněvadž v kapli AQ jest na témž místě fresko,
představující vzkříšení Lazara, nemýlíme se tvrdíce,
že táž scéna byla též v kapli A3. Lazar stojí před
hrobem v postavě nedospělého mládence: opětný to
důkaz, žei zde nepomýšlel umělec na přesné prove
dení historické postavy přítele Kristova, nýbrž že chtěl
raději podati ideální osobu — křesťana vůbec. Obraz
ten jest jenom doplněním a ukončením cyklu, a pod
kladem byla mu slova Spasitelova: »Jáť jsem chléb
živý, jenž jsem s nebe sstoupil. Bude-li kdo jisti z chleba
tohoto, živ bude na věky: a chléb, kterýž já dám,
tělo mé jest, jež vydám za život světaa (Jan VI. 51. 52).

Koho však představuje osoba, jež (na stěně e) čte
ve svitku pergamenovém, vedle níž byl v kapli A2 fossor,
a druhá, jež vědércem vodu ze studně čerpá? Dle ná
hledu Rossiho ') chtěl umělec v obrazech těch zvěč
niti památku osob, jež staraly se o stavbu a výzdobu
těch kaplí. Máme snad tedy před sebou samého Kal
lista, v jehož sousedství právem nalézá se fossor —
vykonavatel jeho plánu a myšlenky. Studeň pak, z níž
druhá osoba vodu čerpá, jest dle Origena 2)symbolem

*) B. s., 11. 34.6.
") Orig. in Numer. hom. XII.
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mystického smyslu Písma sv., jejž zpod slupky slova
vyvažují učitelé církevní. ')

Zbývá nám ještě pověděti několik slov o obrazech
Jonáše. Týž cyklus, jenž nalézá se v kryptě A3, na
lézá se též v jiných kaplích, jenom s tím rozdílem,
že místo scény uvržení proroka do moře nalézá se
v kapli A,2loď bouří zmítaná a na ní několik osob.
Z těch jedna stojí u kormidla a druhá se modlí na
přídi; v oblacích pak viděti jest postavu jinou, jež zdá
se pospíchati modlícímu na pomoc. Loď jest obrazem
církve,2) jež prodírá se dravými živly tohoto světa,
jsouc řízena rukou Prozřetelnosti, čili jsouc nesena —
jak to pěkně hlásá fresko z krypty Lucininy — na
hřbetě symbolické Ryby, Krista. Osoba modlící se jest
symbolem křesťana, jenž dostal se křtem sv. do my
stické lodi a nasycen při trojnožném stole euchari
stickém Tělem a Krví svého Boha pluje klidně do
přístavu věčnosti. Vedle lodi zápasí s vlnami jiný
člověk: obraz to nevěrce, jenž mimo loď církve tone
na věky. Celý pak cyklus obrazů Jonášových symboli
suje jednak rozličné bouře a zkoušky tohoto života,
jednak naději jistého zmrtvýchvstání a spočinutí v Bohu.

Na stropě v kapli A3, a tedy jaksi v samém
centru jejím, jest obraz Dobrého Pastýře uprostřed
oveček a stromů rajských. A právem: Neboť Dobrý
Pastýř, počátek a konec všelikého života církevního,
jest východiskem jak pro scénu křestní, tak i pro
eucharistii a vzkříšení Lazara.

Nežli opustíme tento hieratický cyklus maleb,
jemuž právem přísluší název krásné epopeje, pohléd—
něme naň ještě jednou a snažme se postihnouti jej
jako jediny celek.

Ze skály — Krista vyvádí vodu křestní, a s ní
všeliké milosti, sv. Petr; týž Petr, rybář mz' ŠČOZÉV,
křtí pak v prameni jím vyvedeném na udici evan—

') Avšak dle mínění Wilpertova představuje-scéna tato na
stěně e v kapli A, Krista se Samaritánkou u studny Jakubovy.
Samaritánka pak umístěna zde pod Spasitelem proto, že nebylo
jiného místa. (Bilczewski, Eucharystya, str. 314)

"1 Kromě náhledu Otcu potvrzuje náš výklad i kříž, který
se spatřuje na stožáru lodi v kapli A5.
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gelia chycenou rybu — křesťana. Křtem stala se ryba
ta členem mystického těla Ježíše Krista — církve
sv., a tím obdržela právo na nasycování se pravdivým
Tělem Ryby — Spasitele, kterou zase sv. Petr, arcikněz
N. Zákona par excellence, chystá jako pokrm na
troj noži. Požívaje Rybu — Krista nabývá křesťanpotřeb
ných sil ku přeplutí moře tohoto světa a spolu zá
vdavku příštího zmrtvýchvstání, jehož předobrazem
jest zmrtvýchvstalý Lazar & ze života ryby vyvržený
Jonáš. '

Úvahy hodný jest také parallelismus, který exi—
stuje mezi cyklem obrazův umístěných na stěně levé
a mezi cyklem na stěně střední. První podává nám
křest ve třech obrazech: jeho allegorii, symbol a
zobrazení; podobně ve třech obrazech předvádí umělec
oku pozorovatelovu eucharistii na stěně střední, ma
luje vedle aktu konsekračniho hostinu sedmi apoštolův
u jezera genezaretského & obětování Isáka — symboly
to a předobrazení nejsv. Svátosti.

Jeví se tedy v kaplích Kallistinských opravdová
synthese mystické theologie II. a III. století, a s ní
nejkrásnější list a fáse umění starokřesťanského.
Tu teprve poznáváme, k jaké tvůrčí síle dovedl se
povznésti duch starokřesťanských umělcův, a s jakou
dovednosti uměli sestaviti prostý hieroglyf s obrazy
zázrakův a parabol biblických za účelem znázornění
a představení aktů liturgických. Zvláště kaple A3 jeví
.se býti vrcholem symbolismu starokřesťanského, tohoto
hieratického a spolu hieroglyfickéhojazyka heroických
věků církve, jenž zdá se snad dnes nejednomu těžkým
a nesrozumitelným, ale jenž srozumitelný byl a lehký
pro křesťany katakomb, kteří pod touž symbolickou
oslonou slýchali v homiliích a katechesích pravdy
víry z úst svých učitelův.

e)Ikonografie Krista, Bohorodičky a
Svatých Páně.

Authentických podobizen ani Krista ani Jeho nej
světější Matky nemáme; neměla jich ani starobylost
křesťanská, čehož důkazem jsou slova sv. Augustina,
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že za jeho časů zobrazován byl Spasitel způsobem nej
rozmanitějším. ') Důvod, proč církev prvotní nezvěčnila
v popise nebo v umění věrných rysů svého Zakladatele,
nelze nalézti tak těžce: obraz takový byl by se jistě
musil státi přímo předmětem nejvroucnějšího kultu, —
věc to velice nebezpečná v době, kdy modlářství ve
světě převládalo. Není však pochybnosti, že již v do
bách pronásledování existovaly obrazy Kristovy. Svaty
Irenaeus píše, že Karpokratiané měli podoby Spasite
lovy ze stříbra a zlata; od Lampridia pak se dovídáme,
že císař— Alex—
ander Severus
měl ve své do
máci kapli mezi
jinými též ob
razy Abrahama
a Krista.

Na nejstarších
freskách hřbi- _„3
tovníchvidíme „_ „__ *

Spasitele buď \MM
jako děcko na '
klíně své Matky,
buď jako bez

vouséhojinocha. Ob 46 K' tK _ L, J d' ě F k\_ ' r. . — res rís uv v or an . res o

gggůáth-ĚĚĚYKIÍÉ v kryptě Lucinině u sv. Kallista.
stovy. Tak nalézáme ho ku př. v kryptě Lucinině, na
fresce z konce I. nebo z počátku II. století. v té chvíli,
když přijímá křest V Jordáně z ruky sv. Jana a holu
bice, znamenající Ducha sv., přináší mu v zobáčku,
ratolístku olivovou. (Viz obr. 46. na str. 243) Tak ví
díme dále Spasitele u sv. Domitilly (viz obr. 47. na
str. 244) a u sv. Anežky (viz obr. 48. na str. 245) ve
společnosti apoštolův, a mimo to na freskách a plosko
řezbách sarkofagovych, kde proměňuje vodu ve víno,
rozmnožuje chléb a ryby, léčí ženu trpící krvotokem,
předpovídá Petrovi pád, křísí Lazara.

— :

|

_ ') »Dominicae facies carnis innumerabilium cogitationum
diversnate variatur et Hngiturw D e Trinit. VIII. 4.
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Kromě toho máme Krista v katakombách ještě
pod obrazem \Orfea, Dobrého Pastýře, ovečky a ryby.
Poprsí Kristových máme několik, ale žádné z nich
není starší století V. Nejznámější jest poprsí z kata
komby sv. Domitilly (viz obr. 49. na str. 246), 1) jež
sloužilo za model Leonardovi da Vinci, Rafaelovi a
Carraccimu. Kristus má tvář poněkud podlouhlou, rysy
vážné, ale lahodné, vous krátký a řídký, vlasy upro
střed hlavy rozdělené a v kadeřich na ramena splývající.
Obraz ten připomíná velice podobu Spasitelovu, po—

Obr. 47. — Kristus mezi apoštoly. Fresko v katakombě
sv. Domitilly.

danou ve známém apokryfním listě Lentulově. Dále
máme dvě poprsí v katakombě sv. Pontiana při Via
Portuensis (viz obr. 50. na str. 246), jedno
v_ coemeteriu svatého Gaudiosa v Neapoli a mo
saiku z V. století v basilice svatého Pavla za hrad—
bami. 9') Obrazův umučení a smrti Spasitelovy církev
před Konstantinem nemalovala. První výjevy z umu
čení, jako: jetí Krista, Kristus v zahradě getse

') Rossi pokládá toto poprsí, nalézající se na stropě v cubi
colo dell“ Orfeo, za poprsí fundatora krypty té.

2) Viz: Kr au s Geschichte der christlichen Kunst; Freib
i. B. 1895, str. 182— 185.
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manské, Kristus před Pilátem, zapření Petrovo —
nalézáme teprve na sarkofazích IV. a V. století. Smrt
Spasitelova zobrazována byla tím způsobem, že ma—
lován nebo vyřezán byl beránek u stop kříže nebo
s křížem na hlavě.

Nejstarší obraz Ukřižovaného vyšel z ruky pohan
ské, a jest jím známá nám již karikatura palatinská.
(Viz obr. 4. na str. 29) V katakombách nalézáme
obraz Krista na kříži teprve na fresku ze VI. nebo
VII. století, a sice v jedné z krypt katakomby sv. Va

Obr 48. — Kristus mezi apoštoly. Nástěnná. malba v kalakombě
sv. Anežky.

lentina přiV ia Flaminia') Týž utrpěl veliceopravou,
konanou v minulém století; popis jeho máme hlavně
od Bosia a z novějších badatelův od Marucchiho. Spa
sitel jest oděn v tuniku, sahající až k chodidlům; jenom

') Viz: Liell, Die Darstell. der allersel. Jungfrau....,
str. 313, 314. Britské Museum má mnohem starší obraz Ukřižo
vaného, totiž z V. století. Je to ploskořezba, provedená ve slo
nové kosti; po levé straně kříže stojí žoldnéř, který probodl
bok Spasitelův, po pravé straně Matka bolestná a sv. Jan; dále
na stromě visí Jidáš. Velice starý obraz Krista na kříži má též
Florencie; nalézá se v B_abulasově syrském rukopise evangelií
z r. 586. Viz: Kraus, Uber Begriíf, Umfang, Geschichte der
christlichen Archáologie; Freib. i. B. 1879. Brožura. Str. 26. a 54.

Archaeologia křesťanská. 1 8
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ramena a nohy jsou obna—
ženy; kolem hlavy, na pravou
stranu nakloněné, jest nim
bus; nohy stojí vedle sebe
na podstavci; stopy _hřebů
zřejmy jsou jen na dlaních.
Po jedné straně kříže stála
Matka bolestná, po druhé
nalézá se svatý Jan. Na
kříži byl dle Bosia nápis:
IESVS ' REX ' IVDEORVM;

Obr. 49. — Hlava Kristova nad křížem. nalézalo se
v Cubicolo dell' Orfeo. Slunce & měsm; vedle mě“

síce ještě nápis: LVNA.
Vzpomínka na tyto nejstarší podoby Kristovy při

vodínám otázku: Co činilo prvotní umění pro
zvelebení Matky?

Ve IV. a V. století složila Matce Boží hold svůj
poesie, opěvujíc

Její chválu &
ctnosti písněmi

svatého Efrema,
Balaea a Rabula

.? ©©© o ©©
Ggg;]

na Východě, a
hymny svatého_ \
Paulina z Noly,
Prudentia & Se
dulia' na Západě.
Ale ještě dříve,
než poesie, vstou
\pila do služeb , ' / ', .
Mariinychkrásná % , " "

umění, čehož „

svědkyjsou zase /
katakomby, jež,
ač jsou dnes ve
likou ruinou, ')

') Nejvíce utrpěly
hroby znamenitější, '
jelikož po celá sto- Obr. 50. ——Hlava Kristova v katakombě
letí vydány byly na sv. Pontiana.
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zachovaly nám přece na sto obrazů Bohorodičěinych
ve freskách, řezbách a malbách na skle. Dle Liella 1)
dělíme je na dvě hlavní skupiny, z nichž první před
stavujeMariijakoPannu, druhá jako Matku _Boží.

První skupinu repraesentují hlavně malby na skle,
čili t. zv. fondi nebo vetri d'oro. Tento zajímavý
druh starocírkevního umění má název »zlatych sk ela
proto, že obraz proveden jest na zlatém listě, umí
stěném na dně sklenice. Kalichů takovych užívali vě
řící při hostinách, a zvláště při slavnosti světce, jehož
obraz na dně jejich
se nalézal. Vyrá— „,"—rýží, \
běnybylynásledu- "'; / .ff \
jicím způsobem: Na , , , ""ŽÝÍ; < , *
očištěnéma dobře i „.;ér-j' ' \

vyhlazeném dně 1/ ] „"I-.," VTT _ ' * “ ' , , *
sklenice položenbyl ; „ ::,;% ' .“ \
zlatý lístek a upev- „' ._'„ = ' : .
něn byl obyčejně ,' \ ._ . „

gummou; na lístku ž *“ *'

!

tom vydlabány byly ' J!! =
pak jehlou nebo ně- \ * -_“"'»Íf?ž, . ,
jakymjinymostrym \ \“\; Ý“ ; ?
náčiním ňgury, ná- \\ \“ '; __ »
pisyarůzné ozdoby. \, --,„,.„

531%)mzeocěságanššleq Obr. 51. — Sv. Petr. Obraz na skle. '
chno zlato, mimo kontury ligur se nalézající, tak že
zbyly jen zlaté ňgury, a ostatní dno bylo průhledno.
(Viz obr. 51. na str. 241) Někdy užíváno při kresbě
ještě barvy zelené, modré, červené a bílé. Když byla
kresba již ukončena, přilepována byla ke dnu sklenice
k vůli zachování obrazu skleněná deska nebo pod
stavec (tácek).'*) Všechny dosud známé vyrobky druhu
toho, kromě tří,3) nalezeny byly v katakombách řím

pospasy barbarům, kteří v nich hledali ukrytých pokladův; a
protože na hrobech osob bohatších bylo nejvíce děl uměleckých,
proto zničena byla i“tato v téže době, kdy hroby za. své vzaly.

') Lz'ell, ]. c., str. 115.
") Viz: G arrucc i, Vetri ornati; Roma. 1864.
3) Z těch tří dva pocházejí z Kolína a jeden z Aquileje.

*
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ských, buď uvnitř nebo vně hrobův. Otisknuty vně
hrobů ve svěží vápno, sloužily za ozdobu nebo též —
jako mince, prsteny, mušle — za znamení, jež usnad
ňovala nalezení hrobu zemřelého přítele nebo příbuz
ného.

Důležito jest věděti, kdy vyráběl křesťanský Řím
skla taková. Pravili jsme, že pocházejí skorem výlučně
z katakomb římských; a poněvadž jest dokázáno, že
již po r. 409 nebylo pohřbíváno na hřbitovech pod
zemních, nýbrž nad zemí, nalezena již hranice, za
níž se jich již neužívalo. Otázka je tedy, oč jsou starší

roku 409? De Rossi ne
nalézá jich na hrobech I.,
II. a první polovice III. sto
letí; za to Bosio viděl jich
pět na hrobech, jež dlužno
klásti do let mezi r. 250 a

: 350. Zbytky tří jiných na—
lezl Rossi v katakombě
ostrianské, vedle nápisu

z r. 291, a jedno v kata
kombě sv. Petra a Mar

cellina v sousedství tři
medailonů císaře Maxi

' _ miana (286—305). Na zá—
Obr. 52. — Obraz Panny Marie kladě těchto dat, jakož i

na Skle' _ dle stylu kresby, charakteru
nápisu a oděvu figur, soudí pak archaeologové katoličtí,
že vyrábění skel těch dlužno klásti hlavně do druhé po
lovice III. a do první polovice IV. století.')

Na těchto zlatých sklech nalézáme tedy nejsvě
tější Pannu v postavě Orantky, čili osoby modlící se
s rukama roztaženýma nebo vzhůru vztaženýma. Na
skle, chovaném v museu vatikánském, stojí mezi dvěma
stromy Orantka v jedné tunice, sáhající až k chodidlům,
a ve druhé kratší, kolem beder přepásané; na ramenou
nese plášť, na prsou přezkou spjatý; ruce má nefo
remně veliké, hlavu otáčí nimbus a nápis: Mara. Na
druhém skle téhož musea čteme již správný nápis

') D e Ro ssi, Bullett. di archeol. crist. z r. 1864, str. 81.
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Maria. V Borgianskěm museu Propagandy stojí po
levici Panny Neposkvrněně sv. Petr, po pravici sv. Pavel
(viz obr. 52. na str. 248); na. jiných má nejsv. Panna
vedle sebe sv. Anežku.

Druhou skupinu obrazů Bohorodiččiných předsta
vují fresky katakombní & ploskořezby sarkofagové, na
nichž nalézají se různé scény ze života nejsv. Matky,

_ _ .qQ-áwaxa Q,; ' *
„„je *. “n;“

Obr. 53. ——Obraz Zvěstování v katakombě sv. Priscilly.

jako: Zasnoubení, Navštívení, Narození Páně, Oběto—
vání, Klanění se magů, Nalezení Děcka v chrámě,
Marie na svatbě v Káně aj. Neuvádíme všech, jelikož
nemáme úmyslu, podatí na tomto místě podrobnou—
ikonografii nejsv. Panny; chceme si však povšimnouti
jen obrazů nejstarších a v ohledě dogmatickém nej—
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důležitějších, a k těm počítáme obraz Zvěstování, Kla
nění se magů, Marii s prorokem Isaiášem, a dvě freska,
představující Matku Boží samu s Děťátkem na klíně.

Nejstarší obraz Zvěstování 1) nalézá se na stropě
jedné krypty v katakombě sv. Priscilly (viz obraz 53.
na str. 249), jež pro četné obrazy Bohorodiččiny mohla
by zvána byti coemeteriem Panny Marie. Těžce lze
popsati jej důkladně, jelikož jest velice porouchán.
Maria sedí v křesle, jež připomíná starou kathedru bi
skupskouř) oděna jsouc ve dlouhou tuniku, se závojem
na hlavě. Před ní stojí archanděl Gabriel a ukazuje
na ni rukou. Znalci umění klassického a církevního
kladou obraz ten do dob sv. Jana apoštola; na všechen
způsob nepovstal později, než v první polovici II. sto
letí. To dosvědčují též ostatní freska, jež kapli tu zdobí,
jako: cyklus obrazů z historie Jonášovy, vzkříšení La
zara, Dobry'rPastýř, & předevšim mistrně provedená
ornamentika. Kromě freska Priscillinského máme ještě
obraz Zvěstování z konce století V. v katakombě svaté
Domitilly a druhy z počátku století V. na sarkofágu
v Ravenně.

Rovněž tak staré jako obraz Zvěstování jest druhé
fresko u sv. Priscilly, v tak zvané kapli řecké,3)
představujícíKlanění se magůvf) Zaujímá tam
nejlepší místo, totiž oblouk proti dveřím. Bohorodička
sedí na křesle s Děckem Božím na klíně; před Ní jsou
tři mágové s dary. Tři jiné obrazy Klanění se pochá
zejí z první polovice III. století. U sv. Domitilly za
ujímá scéna ta místo mezi dvěma ve stěně vydlaba
nyma hroby.5) Panna Maria sedí ve žlutavé dalmatice
na obvyklé kathedře, majic na hlavě světly, na ramena
spadající závoj. Děcko, oděné v temnou tuniku, sedí“
na klíně Matky své a vztahuje spolu s Ní pravici k při

') Viz: Liell, 1. c., list II. č. 1. a str. 199.
“) Na 40 obrazech klanění se zaujímá Bohorodička touž

kathedru.
3) Název Capp ella graec a obdržela krypta ta od děl

níků pro nalezené tam nápisy řecké.
') Prvni uveřejnil obraz ten Liell; viz list II. č. 2. a

str. 225; lepší reprodukci podal Wilpert, Fractio panis, list VII.
5 Viz: De Rossi, Immagini scelte della Beata Vergine

Maria . . .; list II., III.; Liell, list III., str. 227.
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cházejícím magům, po dvou s každé strany kathedry.
V rukou drží veliké mísy s dary, jichž povahu nelze
však rozeznati. V katakombě sv. Petra a Marcellina 1)
jest Panna Maria bez závoje & králové jenom dva.
Nesou též „na misách dary, ale nikoliv zlato, kadidlo
a myrrhu; jeden přináší loutku, a co má druhy, lze
i zde těžce označiti. Jinde zase přinášejí v podar ho
loubátka a věnce. V coemeteriu sv. Trasona a Satur
nina Sl)jsou mágové tři. (Viz obr. 54. na str. 251.) Jiných
scén Klanění se pomíjíme a dodáváme jen, že nalézají

Obr. 54. — Klanění se Magů v_coemeteriu sv. Trasona a Saturmna.

se na více sarkofazích v Lateráně, dále v německém
Campo Santo v Rímě, v museu Kircherově, v Ravenně,
Ankoně, Miláně, Syrakusách, na několika sarkofazích
v Arlesu a na mnoha jiných místech. Některé z nich
pocházejí z konce století III., ostatní .ze století IV. a V.
_ Obrazy tyto důležity a zajimavy jsou však nejen
jako podoby Rodičky Boží, nýbrž i proto, že posky

') Viz: Liell, list IV., str. 232; de Rossi, l.-c., list V.
2) Liell, obr. 16., str. 236.
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tuji světla otázkám o původu, stavu a počtu
m a g ů v.

Staří umělci odívají figury své obyčejně oděvem
římským; výjimku ve příčině té činí jenom Orfeus,
tři mládenci v peci ohnivé, Daniel, mučeníci Abdon
a Sennen, a konečně magové. Sat jejich skládá se
z tuniky u beder spjaté, z pláště, spodního šatu, obuvi
a špičaté frygické čapky. Příčina tohoto zobrazeni ne
může býti leč ta, že umělec chtěl představiti osoby ty
v jejich šatě národním, čili v šatě kraje, v němž se
narodili, žili nebo z něhož přišli; a dal-li magům týž
kroj jako Peršanům Abdonovi & Sennenovi, jako Da
nielovi a jeho třem druhům, chtěl tím říci, že všichni
tři přišli ke Kristu z Persie. Krásná umění shodují se
zde tedy s tradicí Otců církevních, kteří považují též
Persii za vlast magův.

Tytéž monumenty hlásají dále, že mužové ti byli
králi.') Majíť, jak jsme pravili, týž šat, jako Daniel a
tří mládenci a Abdon a Sennen, jež Písmo sv. &Akta
mučenická 9')zovou knížaty a králi. Šatem tedy chtěl
umělec na scénách Klanění se pověděti též, že i ma—
gové byli knížaty nebo králi.

Počtu magů neudává ani evangelium, ani nejstarší
Otcové, a teprve spisovatelé století V. praví,“) že byli
tři. Staré pomníky doplňují tedy i zde památky lite
rární a dokazují, že tradice o třech králích, ač napsána
teprve ve století V., sáhá až do časův apoštolských;
neboť až na 56 monumentech nalézáme je stále počtem
tři, a jenom ve třech případech odchýlil se umělec od
obyčejného počtu a vymaloval jednou dva, po druhé
čtyři a po třetí až šest králův. Učinil pak to jenom proto,

.) Zprávu, že magové byli králi, podává teprve ve stol. VI.
slavný Caesarius, biskup v Arlesu. Slovo král mělo však za
stara. nejednou zcela jiný význam, než nyní. V Odyssei ku př.
čteme, že na malém ostrově Itace bylo několik králů (BGGLXĚE—Ex
u Peršanů pak měli titul krále satrapové, a o Danielovi vypra
vuje nám Bible, že Nabuchodonosor učinil ho knížetem nade
všemi krajinami babylonskými a.správcem úředníků nade všemi
mudrci babylonskými. (Daniel, II. 48., VI. 2—4)

*)Viz: Acta. Sanctorum, sv. VII., den 30. července, str. 131.
3) Lev Vel. Hom. I. in Epiph. c. 1.; viz též: De Rossi:

Images etc. str. 11.



—253—

že v prvém případě měl příliš málo místa a nemohl
tam umístiti leč magy dva, ve druhém a třetím případě
měl však zase prázdného místa dosti, a proto vyma—
loval magy čtyři, resp. šest. _

Pěkný obraz Madonny s Děťátkem nalézá se v jedné
kryptě u sv. Priscilly (viz obr. 55. na str. 253), kde
pravděnejpo

dobněji odpo
čívala kře— _! *“

sťanská, Bohu 33,
zaslíbená pan- s, _
na. NejSVětějŠi / ! :! ví?/Ž V
Panna jest tu a 7- [';—*_—“
_ zobrazena ///J) „ , _
jako vzor pro .“/' _, '
dívku, jejíž ob
láčka řádová
zobrazena ve
dvou soused
ních freskách.
(Ku komposici
té se ještě vrá
tíme v knize

II. dílu 3. 5.1)
Na samý

konec pone—
chali jsme si
nejstarší a

spolu nejkrá
snější obraz

Madonnin,
který nalézá
se též v katakombě sv. Príscilly, této katakombě
Marianské. Popis obrazu jest tento (viz obraz 56. na
str. 255): Žena se závojem na hlavě, oděná v tuniku
o krátkých rukávech a v plášť, sedí lehce v před na
chýlena a drží u prsu nahé děcko, jež hlavičku přes
rameno k pozorovateli obrací. Vedle této skupiny stojí
muž s řídkým, sotva poznatelným porostem pod bradou,
oděný jen v pallium tím způsobem, že, pravá ruka a
rámě jsou zcela obnaženy. V levé ruce drží svitek,

Obr. 55. — Madonna s Děťátkem v katakombě
sv. Priscilly.
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z něhož však zachovaly se sotva stopy, pravou pak
ukazuje na ženu a hvězdu, jež nad Děťátkem a matkou
se vznáší. ') Tvář ženina jest poněkud oválná, kolem
úst jeví se lehounký úsměv; rysy má pravidelné a
ušlechtilé; oko, vroubené pěkným obrvím, jest veliké
a—mysli plné. 9) Není těžko domysliti se, kdo to jest.
De Rossi, a po něm všichni, spatřují v obraze tom
Madonnu s Božím Děťátkem. Za to však rozcházejí se
náhledy archaeologův o významu muže, vedle Madonny
stojícího. Garrucci pokládal ho z počátku za věštce Ba
laama, předpovídajícího »vzejití hvězdy 2 Jakubaa (Nu
meri XXIV. 17.), ale později ustoupil od mínění toho,—“)
a spolu s většinou archaeologův uznal v něm proroka
Isaiáše. Obrácen k Madonně s Dětátkem, zdá se pro
rokovati, že: »Panna počne a porodí Synac (Isaiáš
VII. M.) a »Maličký narodil se nám, a Syn dán jest
nám: (ibid. IX. 6.). On viděl též v duchu jas hvězdy
nad Marií se vznášející, tento symbol Děcka, jež ona
drží na klíně (ibid. LX. 1. nn.). — Z protestantů jedni
přidržují se téhož výkladu,4) jiní však, jako na př.
Viktor Schultze, 5)jsou toho mínění, že na fresku našem
jest zobrazen tichý a šťastný život svaté Rodiny bet
lémské, a že tedy mužem tím není nikdo jiný, než
sv. Josef. Nezmiňujeme se tuto o jiných chybách a
nesprávnostech, jakých dopustil se Schultze při popise
obrazu tohoto; dostačí poznamenati, že sv. Josef ne
znázorňuje se v umění starokřesťanském nikdy se
svitkem Písma v ruce; na druhé straně však závitek
s napsaným proroctvím o panenské matce a velikém“
jasu, jenž ukázati se měl nad Israelem, sám ihned
poukazuje na osobu Isaiášovu.

') Někteří pochybovali o tom, že by tam hvězda jaká byla;
já při každém pobytu v kapli té viděl jsem ji zcela zřejmě.

2) Dle reprodukce de Rossiho vjebo >Immagini scelte della
Beata Vergine Maria tratte dalle catacombe Romance; Roma 1863,
list VI., publikován obraz ten již nesčíslněkráte.

3) Garrucci, Storia dell' arte cristiana; sv. I. str. 360.,
sv. II. str. 81.

') Becker Ferd., Rom's altchristliche Coemeterien;Diis
seldorf 1874, str. 106.

E')S chultze Vict., Archáologische Studien; Wien 1880,
str. 187., 191., 194.



Obr. 56.

Madonna s prorokem Isaiášem v katakombě
sv. Prisoilly.
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Co do času, kdy obraz tento povstal, klademe zde
to, co pověděl o něm de Rossi ve svém »Bullettino
di archeologia cristianaa z r. 1880 na str. 21., a již
dříve v monografii: »Immagini scelte della Beata Ver
gine Maria<< z r. 1863. »Toto fresko — píše ——má na
sobě známky epochy rozkvětu krásných umění, že,
když jsem se na ně zadíval, byl jsem přesvědčen, že
vidím jeden z nejstarších obrazů křesťanských, jež na
lézají se v našich coemeteriích. Na moji žádost zbadal
jej učitel můj P. Josef Marchi spolu s professorem
(a znamenitým znalcem umění starožitného) Minardim,
a oba uznali jej za perlu prvotního umění starokře
stanského. A po nich všichni znalci umění řeckořím
ského, kteří obraz náš podrobili důkladnému rozboru,
jsou toho mínění, že není pozděj-ší dob prvních Anto
ninů, ba snad i mnohem starší.') K tomuto důsledku
došel de Rossi porovnáním našeho freska s malbami
a dekoracemi římskými, zachovanými ve zlatém domě
Neronově, v ruinách Palatinských a v pohanských
hrobech, odkrytých r. 1858 u silnice latinské, dále kře
sťanskými fresky na stěnách nejstarších krypt coeme
terií sv. Domitilly, Kallista a Praetextata, a nad něž
zdá se býti ještě starším; konečně na základě nejdů
kladnějši analyse místa nálezu, jeho historie, archite
ktury, dekorace a nápisův.

Protestanté, chtějíce oslabiti význam a dosah ob
razu toho pro apologetiku katolickou, odvolávali se
často na podřízenost místa mu vykázaného; umístěn
totiž v koutě krypty, nad obloukem hrobu (arko

') Viz též: Liell, Die Darstellung der allersel. Jungfrau
auf den Kunstdenkmálern der Katak; Freib. i. B. 1887, str. 336.
Lehner, Die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten;
Stuttgart 1886, II. Aufl. -—Becker, !. c., str. 107. píše: .Es
gebórt ein geringes Mass von Kunstkenntniss dazu, um in unserer
Freske ein bewundernswerthes Kleinod der durchaus 'áltesten
christlichen Kunst zu erkennen.: To vyznal též anglikánský pro
fessor university Oxfordské, když, tázán de Rossim po sláří na
šehofreska,pravil:»Antiqua superstitiorium semina
(Staré sémě pověr).c >Rci raději se sv. Cyprianemw — dodal de
Rossi— »Otenebrae ipso sole lucidiores(0 temnoty
nad slunce jasnějšímu Viz: N o ] ter, Les Catacombes; Paris 1872

Introduction, str. XI. ;
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solia), a to ve značné vyší od země, tak že jest třeba
vysoko se dívati a ještě dobře obraz osvětliti, aby bylo
lze jej viděti. Zatím však i ta útěcha časem zmizela,
nebot násypni a zednické práce, vykonané tu de Rossim
r. 1886 za tím účelem, aby sesíleny byly stěny poblíž
cenného freska toho, podaly důkaz, že úroveň nynější
krypty a sousedních galerii není úrovni původni, nýbrž
že povstala hned sice v dávné minulosti, ale již po
vymalování obrazu Matky Boží, a sice snížením prvotní
podlahy za tím účelem, aby nové hroby mohly byti
umístěny dole u stěn pod hroby staršími.

I jest tedy vysvětlena záhada, proč lze dnes jen
s jistou námahou spatřiti obraz ten umístěny na horní
části stěny: jinak zajisté bylo tomu, když kaple byla
budována 'a fresko malováno. Objev ten podává též
nového světla otázce o době povstání komposice té.
Mnoho zajisté hrobů zřízených dole u stěn naší krypty
a v galeriích sousedních má epitafy ještě nedotknuté;
jiné ležely v zemi. Nuž, a nápisy ty náležejí do nej
staršího rodu epitafů Priscillinskych. Jako nápisy dříve
uvedené, tak i tyto jsou částečně červenou barvou na
cihlách malovány, částečně v klassickych literách do
mramoru ryty. A to jest důkazem, že snížení podlahy
stalo se ještě v prvních desítiletích II. století, a naše
Madonna spadá tím ještě do dob apoštolských.

Podáváme tuto aspoň několik těch nápisů:
Na dvou cihlách, jež uzavírají hrob v kryptě samé,

čteme:

CAECILIANO ..... |

Třetí cihla chybí. Na třech cihlách, zazděnych
v nedotknuty posavade hrob, nalézá se nápis:

PAX TE VALERIA _
CV M (Kotvice)

('GDWOH)
(Palmová ratolistka)

To jest: »Pokoj tobě, Valerie, jež veškerou naději
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skládala jsi v Boha '(kotvice) a zvítězila jsi nad ne—
přáteli duše (palma).c

IVLIA

VIRGO ANNIMA ZIMP(lex)

T. j.: »Julie, panna, duše prostoty plná.<<

Š PAX EIPHNH
; TECVM (Kotvice)

T. j.: »Pokoj tobělc T. j.: »Pokoj tobě, duše,
, jež v Boha jsi doufalah

Všechny tyto nápisy pocházejí z hrobů sousedících.
s naším obrazem. Na jiných nalézáme tamtéž ještě
gentilicia: Octavius, Aurelia, Octavia. 

Nepotřebujemedodávati, že naše Madonna lac
tans jest komposícípůvodní a samostatnou, výtvorem
ryze křesťanským. Ostatně, umělec marně by se tu byl
ohlížel po vzoru v umění řecko—římském; starobylost
pohanská ani netušila možnosti spojení neposkvrněného
panenství se skutečným mateřstvím v jedné osobě.

Skoda, že neznáme jména autora první Madonny:
vyslovovali byChom je s úctou jako jinýho předchůdce
Fra Angelikova a Rafaelova. Í"

Ikonograňe S v a t ý c h P á n ě repraesentována.
jest na starých památkách jen skrovně. V kryptě Lu
cinině máme sv. -Jana Křtitele ve scéně křtu Kristova,
(viz obraz 46. na str. 243.); na několika sarkofazích
IV. a V. století nalézáme po boku Rodičky Boží sva
tého Josefa, dále apoštoly ') a čtyři evangelisty, a na

[) Plují spolu s Kristem v lodičce na. sarkofagu nalezeném
ve Spoletě. Viz: Bullett. z r. 1871, tab. VII. č. 1.
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sklech a medailonech římských svatou Anežku a sva
tého Vavřince.

Ještě na jednu věc činíme blíže pozorny. Staro
žitnost nezůstavila nám podoby Kristovy ani věrné po—
doby nejsv. Matky Páně; ale skorem jisti můžeme byti,
že dochovaly se nás na starém medailoně, chovaném
v bibliothéce vatikánské, pravdivé podobizny knížat apo

Obr. 57. — Obraz sv. Petra a Pavla na. medailonu z katakomby
sv. Domitilly.

štolskych, sv. Petra a Pavla. Medailonten, nalezeny
koncem minulého století v coemeteriu sv. Domitilly,
má asi tři palce v průměru. Pečlivé a v každém ohledu
znamenité provedení hlav jest nejlepším důkazem, že
pochází pravděnejpodobněji ještě z dob panování Fla
viovcův,') a na každý způsob z II. století. Petr má

') Viz: De Rossi, Bullett. di archeol. crist. z r. 1864,
str. 82. nn.; Romische Quarlalschrift z r. 1888,článek S vob odův,
str. 279 nn.; K raus, R. S., str. 337; Real. Encycl., str. 607.
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vlas i vous krátký a kroucený (viz obr. 57. na str. 260),')
tvář kulatou & hrubé a drsné rysy galilejského rybáře.
Tvář Pavlova jest podlouhlá a plná ušlechtilé vážnosti,
čelo vysoké; orlí nos prozrazuje odvahu, živý tempe
rament a sebevědomí. Lebka jeho jest všecka holá,
vous- mnohem delší než Petrův. Života plný a mocný
výraz tváři obou apoštolův odpovídá dobře jejich po—
vaze, jak nám ji podává Písmo svaté. Celá podobizna
shoduje se též s popisem obou světců, jejž nám zů
stavil řecký historik NiceforusF)

Kromě této podobizny má bibliothéka vatikánská
ještě druhou bronzovou desku, pocházející taktéž z ka
takomby sv. Domitilly. Část, na níž nalézalo se poprsí
sv. Pavla, byla uražená; zbylá hlava sv. Petra pro—
zrazuje práci IV. století. V poslední době nalezena
v_katakombě sv. Anežky ještě třetí deska, taktéž bron
zová, ale formy čtyřhranné, s basreliefy sv. Petra a
Pavla; poněvadž však provedení jest ještě nedokonalejší
než na desce předcházející, není ani ta starší druhé
polovice století IV. nebo počátku století V.3)

') Fotografii obrazu toho vzali jsme přímo z desky vati
kánské.

2)Niceph. Callisti, Historiaeccl., II. 37.
3) Viz: De Rossi, Bullett. di archeol. crist. z r. 1887.

str. 130. n., tab. X. (5. 3.
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KNIHA 11.

Archaeologia ve službách
verouky.



DÍL I.

Dogmatický Význam starých pomnikův.

$ 1. Kdyvůbec maji monumenty význam věrohodných
pramenů.

»Ptej se rodu předešlého, — napomíná zuboženého
Joba Baldad, jeden z jeho přátel, — a pilně vyptá—
vej se na památku otců a oni učiti budou tebe:
mluviti tobě budou, & ze „srdce svého vynesou průpo
vědia (Job, VIII. 8. 10.). Poslušni tohoto výzvu starého
mudrce šli jsme na zvědy do dávných coemeterií,
abychom vyptali se starých věků na památku otců
svých ve víře. A dověděli jsme se — jak listy před
cházející tomu jsou na svědectví — věci pro historii
království Božího na zemi zajímavých, & dobyli jsme
z podzemních rumů nových myšlenek pro dějinyvcivi
lisace celého člověčenstva. Zvláště půda města Ríma,
tohoto Campo Santo celého světa, jak jej Chateau
briand krásně nazývá, utvořená z popelů zemřelých a
z trosek rozbořených říší, podala málo známé první době
života církevního — době krvavých pronásledování —
zajímavých a nových zpráv historických. Archaeologům
křesťanským podařilo se, abychom tak řekli, odkrýti
jaksi samé základy církve. Následkem jejich vědeckých
výzkumů stojí dnes tři první století křesťanská před
námi osvěžena, omlazená, jasnější & přístupnější.
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Než, nelze se od těchto starých křesťanských po—
hřebišť a jejich pomníků nadíti kromě oněch histori
ckých zpráv ničeho více? Objevy archaeologické, uči
něné v našem století na historických územích národů
předkřesťanských, nejen obohatily dějiny jejich novými
fakty, nýbrž daly nám mimo to i nahlédnouti do jejich
přesvědčení náboženského. Dostačíť připomenouti, že
z nekropolí egyptských vyšly cenné úryvky pohřebního
ritualu národů, jimž vládli kdysi faraonové; na cihlách
a hliněných i kovových válcích, z trosek Mesopotamie
vydobytých, dochovaly se nás národní písně a podání
náboženská větví semitských, usedlých kdysi kolem
věže babylonské; — a podání ta jsou tím cennější, že
možno ,v nich uslyšeti snadno ozvěnu oné řeči Božské,
v níž vykládal Stvořitel prvním rodičům a patriarchům
povinnosti, jaké má lidstvo k Bohu, a že možno již
dnes z jejich žvuků bez pomoci Písma složiti malou
bibli. Přebrázděná země Dodony dala nám olověné de
stičky, z nichž jedny obsahuji řadu otázek, kladených
věštbě jednotlivci i celými říšemi, druhé pak chovají
odpovědi božstva ——-jakoby jasné, a přece jen dvoj
smyslné.') Z hrobů starého Corn eta vyneseny trosky
liturgie národův etruských. A nedá se na tomto místě
ani pověděti, jak objasněna inskripcemi italskými
v dobách našich objevenými theologie starých í
manův. Pravíme jen tolik, že na kamenech Říma na
lezli učenci celé modlitby, liturgické zpěvy, formule
slibů bohům a bohyním činěných, seznamy kněží a
slavnosti, inventáře posvátných věcí, statuty různých
náboženských korporací. 2) Tak zachovaly nám na př.
mramorové desky, v Rímě v háji bratří Arvalských vy
kopané, akta téhož sdružení náboženského a v nich
zajímavé zprávy o jeho svátcích, obětech, liturgickém
šatě, ceremoniích a formulích, předepsaných pro při
jímáni nových členův do bratrstva 3) A to vše jsou
z větší části — opakujeme to i zde — věci, o nichž

') Viz: Revue archěologique; Paris 1883; sv. II.
str. 854. nn.

2) Viz: Zell, Handbuch der róm. Epigr.; II. Theil, str. 153.
3) Viz: Hen ze n, Acta fratrum Arvalium; Berolini 1874.
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současné památky literární buď úplně mlčí, nebo jen
neúplné a zběžné poznámky podávají.

Nalézá-li se tedy takové bohatství tradic nábožen—
ských v pohřebištích pohanských, neměly by nám nekro
pole křesťanské nic povědětij o víře těch, kdož je
budovali a navštěvovali? Vždyť církev—matka sestupo
vala do nich denně v osobě svých kněží, aby tam na
ložích hrobových uložila své zemřelé děti a zapěla jim
žalmy a hymny liturgické jako ukolébavku ke dlou
hému a klidnému spánku! A pozůstalí přátelé při
cházeli často do podzemí se srdcem touhou pře
plněným a s modlitbou na rtech za své milené, kteří
již dopluli na lodi církve bojující ku břehu věčnosti!
Či snad ty soukromé i veřejné modlitby, jichž obsahem
nemohlo býti nic jiného, leč touha a naděje záhrobní,
zmizely pro nás s poslední ozvěnou na vždy? Či snad
žádný z oněch článků víry, za něž nejeden z těch pod
zemních obyvatelů prolil krev svou v cirkech římských,
nevryl se tu na stěně nějakým slovem nebo znakem
symbolickým? Částečnou odpověď na otázky ty dal
nám již díl, jenž jednal o výzdobě katakomb římských.
Slyšeliť jsme, že v nejstarších výtvorech umění církev
ního ukryta a zavita leží nejedna myšlenka nábo
ženská a nejedno dogma. A na několika náhrobcích
dočetli jsme se již stop některých článků dnešního
církevního Creda. Než, nyní dovíme se věci ještě
závažnějších a přesvědčíme se, že hřbitovy křesťanské
nikoli méně, nýbrž daleko více podávají zpráv a svě
dectví theologii křesťanské, nežli hřbitovy pohanské
víře a theologii pohanské.

Můžeme pak tím směleji zužitkovati těchto po
mníků starožitnosti křesťanské pro dogmatiku církevní,
jelikož sám Kristus, apoštolové a Otcové předcházejí
nás ve věci té příkladem a učí, že žádným drobtem,
na němž otiskla se nějaká myšlenka lidská, nemá se
pohrdati. »Ukažte mi peníz daně,<<— pravil Spasitel
židům, když ptali se ho chytrácky, sluší-li se dávati
daň císaři čili nic. A když mu podali peníz, ptá se
dále, či je to na něm nápis. Odpověděli pak oni: Cí—
sařův. »Dávejte tedy — dokládá Kristus — co je císa
řovo, císaři, a co je Božího, Bohu<< (Mat. XXII. 16—21).
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Pán Ježíš mohl říci totéž bez požádání mince, ale on
vzal do ruky onoho svědka kovového, jejž měli všichni,
a teprve na základě jeho nápisu stanovil poměr krá
lovství Božího ke království tohoto světa. Jinde (Luk.
XVII. 32) odvolává se Kristus na ženu Lotovu, jako
na hmatavý důkaz trestající spravedlnosti Boží; pra
víme: »hmatavýc, nebot dle svědectví několika Otcův
existoval onen sloup solný, v nějž Bůh neposlušnou
proměnil, ještě za dob Spasitelových.. Sv. Petr uvádí
ve svém kázaní jerusalemském hrob Davidův. Pravda
jest, — volá — že Kristus vstal z mrtvých, nebot David,
pěvec Boží, »jehož hrob jest u nás až do dnešního dne,a
předpověděl, že »ani v pekle není zanechán, aniž tělo
jeho vidělo porušenía (Skutk. Apošt. II. 29. 31). Sva—
tému Pavlovi slouží v řeči k Athéňanům za výcho
diště i za přechod do světa ideí nadpřirozených oltář
pohanský. »Muži athénští — volá — vidím vás býti
ve všem téměř pověrečnějšími. Nebo procházeje se,
a vida modly vaše, nalezl jsem také oltář, na kterémž
napsáno jest: Neznámému Bohu. Protož, co vy ctíte
neznajíce, to já zvěstuji váma (ibid. XVII., 22. 23.).

Příkladu Mistrova & apoštolů následovali církevní
Otcové a spisovatelé. Sv. Justin 1) odvolává se ve své
polemice s pohany na jejich nápisy jakožto případná
svědectví jejich mrzkého a modlářského ducha. Klement
Alexandrijský *) mluví o Gnosticích, že nejsou lepší
Sardanapala, jehož smýšlení charakterisuje dobře ná
hrobek; »taůť šxu) čoď čqayov . . . to jest mé, co jsem
snědl.< Tertullian 3) spatřuje v Sodomě a Gomoře živé
svědky hněvu Božího. Jiní spisovatelé uvádějí nekajic
níkům na pamět rozvaliny Jerusalema. Eusebius a
svatý Jeroným hlásají, že pravdivost fakt biblických
stvrzují hroby Marie, sestry Mojžíšovy, Josuův, Davidův,
Makabeovcův, jež ještě ve IV. století byly ukazovány.4)

') Apol. I. 35.
1) Strom. lib. II.
3) De pallio, lI.
') Viz: Piper, Einleit. in die monum. Theologie, str. 103
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Po těchto několika všeobecných úvahách přistupu
jeme ku bližšímu určení ceny a důležitosti starých pa
mátek a pomníkův.

* *
*

Učenci kladou pomníky starožitnosti křesťanské
do téže řady s dokumenty psanými; proto také dlužno
užíti při nich týchž pravidel kritických, jakých užívá
se při těchto, kdykoliv se jedná o zjištění jejich vý
znamu a ceny. Hlavní pravidlo kritiky historické zní:
V provádění důkazu není dovoleno dokládati se žádným
pomníkem písemným tak dlouho, pokud jeho authen
tičnost a věrohodnost dostatečně dokázány nejsou.
Podobně nesmí se theolog odvolávati na žádné fresko,
řezbu, nápis jako svědka víry, pokud o jejich authen—
tičnosti a pravdomluvnosti se pochybuje. A možno-li
u věci té nabytí jistoty? Zajisté! Neboť značná část

pomníků starocírkevních dochovala se nás v útvorech
originálních, &uchovalyse i na týchž místech,
pro něž byly určeny a na nichž umístila je táž ruka,
jež je vyrobila. Také my užijeme ve své práci jen po
mníků, jež zachovaly se nám v originále; a bude-li
nám časem odvolávati se na monument nějaký, známý
jenom z popisu, učiníme to jen tehdy, nebude-li jeho
věrohodnost podléhati žádné pochybnosti.

Druhá regule žádá, by známa byla doba, kdy ten
či onen pomník povstal. Věc ta dala by se vyříditi
beze všelikých potíží, kdyby autorově byli vedle svých
útvorů poznamenali rok jejich vytvoření. Poněvadž
však malíři & sochaři nikdy toho nečinili, bylo se ba
datelům starožitností křesťanských ohlížeti po jistých
kriteriích, jež by jim prozradila, ne-li samý rok původu
toho či onoho pomníku, aspoň století nebo část sto
letí, v němž povstal.

Staré pomníky církevní tvoří hlavní dvě třídy, to
jest výtvory umění a nápisy. Za příčinou snazšího pře
hledu uvedeme nejprve kriteria, jež slouží za chrono—
metr pro první, a potom povšimneme si znaků, jichž
pomocí možno označiti čas povstání epitafův.

Jsou pak kriteria pomníkův uměleckých dvojí:
vnější a vnitřní.
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Z kriterií vnitřních, těch totiž, jež z obrazu
samého se odvozují, rozhodným jest především styl
tvorby. A tak, připomíná—li komposice katakombní
stylem svým fresky pompejské a ty, na př.,jež až po
dnes zachovaly se na stěnách domu císařovny Livie
na Palatině & v lázních Titových na vrchu Esquilin
ském, dlužno je klásti do konce století I., a nejpozději
do dob císaře Hadriana nebo jeho nejbližších nástupcův.
Prvním chronometrem jsou tedy pro freska katakombní
výtvory umění klassického, o nichž jest známo, kdy
povstaly. Podobně jsou sarkofagy křesťanské tím starší,
čím lepší jest jejich provedení. Vedle slohu obrazu
a jakosti provedení jeho součástek jest dále znamením
velikého stáří symbolismus: neboť čím blíže dobám
Konstantinovým, tím více ubývá stále zcela zřejmě
komposic symbolických, a jejich místo zaujímají vý
tvory historické.

Nedostačují-li tato kriteria vnitřní &zůstává-li stáří
obrazu ještě pochybným, pak přibíráme na pomoc
kriteria, jež možno zváti v n ěj šími, jako: blízké ná
hrobní nápisy, jakož i symboly, jako nimbus a mono
gram Kristův. Velice záleží též na tom, aby znám byl
čas, kdy povstaly kaple nebo chodby, v nichž freska
se nalézají. Nimbus objevuje se v umění křesťanském
teprve koncem století III.; má-li jej tedy některý svatý
na hlavě, jest to znamení, že obraz nemůže pocházeti
z první polovice III. století, a tím méně ze století II.
Podobně jest jisto, že monogramu Kristova (g) užívali
křesťané ve řej ně') teprve od dob vítězství Kon
stantina Velkého; obraz tedy, na němž se znak ten
nalézá, nemůže býti starší století IV. nebo V.

A jak dá se určití stáří náhrobkův? Má—liepitaf
datum konsulární nebo nějakou jinou výraznou značku
chronologickou, dá se čas jeho zhotovení skorem vždy

') Před Konstantinem Vel. nalézáme monogram £ jen
velmi zřídka. Na několika nápisech katakombních ze III. sto
letí stojíjako compendiu m scripturae(siglum)zaslova:
Christus neboJesus Christus. Takčtemena př.naná
hrobkuKallistinském:Pax Domini et ? c_umFaustino
Attico. Viz: De Rossi, Bullett. di archeol. crist. z r. 1882
str. 105.; R. S., sv. 11. str. 317. nn.; Inscript. sv. ]. str. 10.
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ZCela přesně určití; těžší úlohou jest — leč dnes již
nikoliv nemožnou — chybějí-li tyto znaky chrono
logické. De Rossi a Le Blant, badajíce staré nápisy
hřbitovní od sebe zcela neodvisle, odvodili z nich zcela
souhlasně řadu pravidel, dle nichž lze vždy, aspoň při
bližně, určití čas, kdy povstaly. A tak poznali a sta—
novili, že prosty a jadrny styl, dále jakási obava,
z monumentů zřejmá, aby nějakým slovem nebyla zra
zena nevěřícím tajemství víry, pěkná forma liter, staro
římsky systém tří jmen, časté pomíjení počtu let ži
vota, staré akklamace: Pax, In Pace, Vivas in
Deo, In Christo, In Domino, Cum Sanctis,
Spiritum tuum Deus refrigeret, in refri
gerio, refrigera cum spirita sancta, pie zeses,
t. j.: Pokoj (tobě), V pokoji (žij), žij v Bohu, v Kris-tu,
v Pánu, se svatymi, ať Bůh duši tvoji občerstvi,
v občerstvení, měj občerstvení s dušemi svatých,
žij blaze, — a dále též symboly ideograňcké, jako:
kotva, ratolest palmová, ryba s holubicí nebo kotvou,
— jsou charakteristickými znaky nápisů tří prvních
věkův.') Naopak, známkou památek století IV. a V.
jest rozvláčnost a bombastičnost; styl ztrácí by'valou pro—
stotu a jadrnost, vedle jména zemřelého nalézá se
počet let, dní i hodin jeho života, den smrti a chvály,
jako: mirae bonitatis atque sanctitatis,
mirae ínnocentiae atque sapientiaeř) tojest:
duši, jež vyznamenávala se podivuhodnou dobrotou,
svatosti, nevinnosti, moudrostí, atd. ——Koncem IV. sto
letí zjevují se mimo to, a v době následující přichá
zejí stále formule: hic positus, hic iacet, hic
quiescit, hic requiescit,3) t. j.: zde byl položen,
zde leží, . . . . Jestliže kriteria tato věc úplně neroz

') Viz: De Rossi, Inscript., sv. I., Praefatio, str. CX. nn.
Srv. též dissertaci téhož autora: vll museo epigrafico cristiano
Pio-Lateranensec v díle: »Triplice Ommaggio alla Santitá di Papa
Pio IX. nel suo giubileo episcopale offerto dalle tre romane aca
dpmie.. .,c .Roma. 1877, str. 128., viz dále: Le Blant, Inscript.
chrét. de la Gaul; sv. Il. Préface. _

2) Srv.: De Rossi, Inscript., sv. I.. č. 98., 99., 125., 174.,
183., 225., 309.

3) Ibid., č. 210.,445.,49ó . . ., 224., 435., 479 . . ., 305., 422., 436.
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lušťují, pak odstraňuje zbývající pochybnosti — právě
tak jako při pomnících umění — historie krypty nebo
galerie, v níž nápis se nalézá nebo nalézal, a freska
s epitafem sousedící, jichž stáří často odjinud jest
známo. Nikoliv bezcenna jest tež výrobní známka,
otištěná nejednou na cihlách, jež uzavírají otvor hrobový.

Jiný kanon kritiky žádá důkladného rozluštění
monumentu a dobrého porozumění jak jednotlivým
výrazům nápisu, tak i celému obsahu pomníku toho.
Jakým způsobem lze toho docíliti? Tu jest. třeba
sestaviti a srovnati nápisy nepochopené &temné s ná
pisy zřejmými a pochopitelnými. Nejednou dodávají
též malbám a kamenbřezbám světla nápisy, a naopak
zase pomníky umění usnadňují nám často porozumění
epitafům. Mimo to dlužno se ptáti Písma sv., starých
Otcův & spisovatelů církevních, jakož i modliteb, jež
tvořily první liturgii pohřební. V týchž pramenech
dlužno též, jak jsme již výše pověděli, hledati klíč
k porozumění smyslu maleb a kamenořezeb hřbitovních.

Jestliže authentičnost a věrohodnost památek ne
podléhá žádné pochybnosti, stáří jejich jest známo, čtení
jest ustáleno a obsah stanoven, — pak, kdykoliv předsta
vují nějake pravdy náboženské, nutno jim přiřknouti
charaktervěrohodných svědků čili dokumen
t ův his torických, a to tím cennějších,jelikož zacho—
vány jsou v autografech a sáhaji až do dob sv. Jana
apoštola, Polykarpa, Hegesippa, Irenaea, Cypriana.
A ceny tě a vážnosti neupírají jim ani katolíci, ani
protestanté. Čeho pak tito pro theologii svou od nich
se nadějí, ukáže několik citátů z jejich spisův. »Mezi
historickými prameny theologie — píše Piper') —
nalézá se jistá třída, již dosud nebylo dosti dbáno
a jež velice může přispěti rozvoji theologie vůbec, a
protestantské zvláště: jsou to památky (pomníky) umění
starokřestanského. Neboť umění, jež v církvi se zrodilo
a jí celý středověk věrno zůstalo, podává ve svých
výtvorech ducha křesťanského, jímž je církev na
dchnula; jeví se v něm i ruch náboženský a charakter
morální každého století.<<»Nejednou — praví týž autor

') »Mythologie der christ. Kunstc, sv. I.; Předmluva, str. VII.:
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dále — jsou pomníky tyto cennější i nad současné
památky literární, neboť kdežto spisy Otců staví nám
před oči ruch dogmat, pokud se jevil jen ve vyš
ších vrstvách společnosti křesťanské a mohl nedo
tknouti se samého jádra církve, čili nižších vrstev spo
lečenských, — poskytují nám díla umělecká pohled do
pokladny víry lidu samého. Neboť z jeho ducha brali
umělci obsah svých výtvorův, a proto lze také jenom
v nich nalézti ryzí víru, kdežto bez nich není theologie
úplné! Již tedy sám pud po sebezachování velí prote
stantům, aby obírali se archaeologií křesťanskou a obo-
hacovali náboženské přesvědčení své jejími objevy.
Neboť církev evangelická nedatuje se teprve od refor
mace, nýbrž jest tak stará jako křesťanství samo,
a kdekoliv na prostoře celé církve vyrostla ratolest
nějaká ze kmene apoštolského. jest táž majetkem téže
církve evangelické a povinností její theologie jest, aby
přesadila ji na půdu svou, by ovoce pro ni přinášela.< ')

') Ibid. str. XXIV.: »Wie nun die Denkmaler der Kunst mit
denen der Literatur sich gegenseitig erlautern, so ist von Seiten
der evangelischen Theologie Ili(ht allein ein Akt der Gerechtigkeit
gegen eine grosse Geschichte, sondern im In te re s s e d er
S e 1b s te r h al t u n g, dašs sie mit den dort dargebotenen An—
schauungen ihr christliches Bewusstsein bereichere. Denn d ie
evangelische Kirche datirt nicht erst seit der
Reformation, sie ist so alt, als das Christenthum
selb st: und wo irgend in der gesammten Kirche ein Reis aus.
apostolischem Samen entsprossen ist, das gehórt dieser Kirche an
und es ist Pflicht ihrer Tbeologie. es zu verpflanzen, damit es fůr
dieselbe Frucht bringe. a Na str. 12. pak praví: »Es ist offenbar.
dass jene Denkm'aler (Kunstdenkmaler) gleichsam D 0 cu me n tesind zur Geschichte des christlichen Glaubens
und des kirchlichen Dogma, dessen Gegenst'andein
ihnen veranschaulicht werdena. Zajímavo je též, co píše v bro—
žuře: Úber die Gru'ndzmg der clzrz'frtlzc/z--arclzáalagzlrclze7z Kunv—
.rammlung bez der Um'versztá't zu Berlin zma' dar Ver/záltnzn
der cizrz'ytlz'clzmza den klamz'rclzen Altertlzůmem. Ein Vortrag ge
halten zu Berlin am 2. October 1850; Berlín 1851, str. 49: »Und
zwar haben sie (die Kunstdenkmaler) neben den gescbriebenen
Quellendie Bedeutung,dass sie nicht bloss zur Bes ta
ti gung und Erweiterung, sondernauch zur wesent
l ic b e n E r g a n z u n g d i e-n e n, in zweifacher Richtung: eines
theils geben sie Kunde von Zeiten und Gegenden, wovon die an
deren Quellen gar nichts oder nur vereinzeltes aussagen; sodann,
und das ist das wichtigste,erschliessen sie den Haus—.
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Méně theologie nežli Piper nalézá v nápisech & vý
tvorech umění známy nám již historik a archaeolog
Viktor Schultze, ač ostatně i on vyznává, že staré pa
mátky, o nichž mluvíme, jsou pramenem velice důle
žitým nejen pro církevní dějiny, nýbrž i pro dějiny
dogmat. Z nich teprve dovídáme se — dle jeho mí—
nění — nejednou, kdy a jakou měrou přešla některá
dogmata ze sfér theologicky'ch do nižších vrstev kře
sťanských') Ony těž vysvětlují nám jasně, — o čemž

halt der Gem einde (woftírihnen in der Literatur weniges
zur Seite steht, wie z. B. der Brief der Gemeinden zu Lyon und
Vienne und die Acten der Perpetua und Felicitas), Wáhrend die
sonstigen Quellen auf der Hohe der Hierarchie stehend, jene meist
versáumen oder nur indirect beriicksichtigenc.

') »Fůr die Geschichte des Dogma's bieten die Katakomben—
denkmáler nur ge'ringe Ausbeute... Nur insofern sind uns die
Denkmáler vereinzelt auch hier von Werth, als sie uns zeigen,
wann und bis zu welchem Grade bestimmte dogmatische An
schauungen aus den theologischen Kreisen nach unten durch
sickerten und in das Gemeindebewusstsein einzugehen anfingen.
Doch handelt es sich dabei vorwiegend um Monumente spáterer
Zeit. Indes reicht hier und dort der dogmengeschichtliche Werth
der Monumenteauch weiter. So zeigen sie ausnahms
los innerhalb der Gemeindedie Voraussetzung
der realen Gegenwart Christi im hlg. Abend
mahl, was zu wissen uns viel wichtiger ist, als
die Erkenntuiss dass Vorstellungen deraltkirch
lichen Theologen hierůber schwankenc. Viz:Der
theologz'nlze Ertrag. str. 21. Na jiném místě piše: »Die glánzenden
Resultate der romischen Ausgrabungen haben die Katakomben
forschungen zu einer Bedeutung erhoben, deren Tragweite, iiber
das Gebiet der Kunstforschung und Arch'áologiehinausgehend, bis
an das innerste Mark brennender theologischen Fragen heran
reichtc. Die Katakomby: 21cmSan Gennaro. Vorwort. — Poněkud
lépe než Schultze oceňuje dogmatickou důležitost monumentů
Pohl. »Wir konnen die Bilder nicht, ——praví — wie Schultze
und Andere es wollen, nur in den engen Rahmen sepulcralcr
Beziehungen hineinzwángen. Wir geben zwar zu, das der na
ttirliche Gedanke an den Tod und die christliche Auferstehungs
hoffnung die ursprůngliche Veranlassung zu ihrer Schópfung
waren, wir sind aber der Ansicht, dass in den christlichen Grab
malereienwie in den antiken der ganze Lebenskreis,
sein Hoffen und Glauben,zumAnsdruckgebrachtwurde...
Die Bilder erscheinen uns umsomehr als ein Ausfluss des fest
gewurzelten christlichen Bewusstseins der Menge, Wie als ein
p'ádagogisches Mittei der Kirche, den christlichen Gedanken in den
Ungebildet en zu pílegen. Der gaze altchristlichc Bilderkreis setzt
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spisy Otců mlčí aneb jen nejasné mají zmínky — že
jmenovitě kult svatých a ostatků povstal — praví ——
z pohanského kultu Manův.

Francouzským protestantům předložil výsledky ba
dání katakombních pastor Bohumil Roller ve dvou
svazcích in folio) Nepřeháníme, zoveme-li práci tu
pamfletem, jehož účel není jiný, než aby proti dogma—
tismu katolickému stavěn byl negativní dogmatismus
protestantský. A právě proto, že dílo to jest povahy
výslovně polemické, nebude nemístno, povíme-li o něm
několik slov. Autor vyznává sám, že dnes ve studiu
o objevech katakombních ani kroku nelze učiniti bez
monumentálních prací de Rossiho. Jej též volí si za
vůdce ve své práci a tvrzení jeho opakuje beze všech
rozpaků všude tam, kde theologie protestantská sho
duje se s katolickou; ale kde se tyto od sebe liší, tam
zavrhuje prostou frasí důvody mistra archaeologie
jakožto slabé a chabé. Kromě toho, kdykoliv nějaký
nápis obsahuje jasné svědectví pro dogmatiku římskou,
vždy přenese jej s lehkým srdcem ze století III. do
IV. a následujících, jen aby dokázal, že kult svatých
povstal teprve koncem III. a počátkem IV. věku, že
očistec jest výtvorem dob Konstantinových, Mariolatrie
že povstala ve století V., a konečně že v témž čase
původ vzaly i nároky a duchovní role biskupů řím
ských. Beze studu falšuje též výroky Otců, hyzdíjejich
charakter & násilně podkládá jim myšlenky reforma

eine genaue Kenntniss der heil. Schrifcvoraus,und Wir
erblicken in ibm einen deutlichen Hinweis auf diejcnigen Ein
flíisse, die in jener Zeit fůr die Herausbildung der christlichen
Gedankenwelt massgebend waren. Wir wissen ja, dass die Ge
meinden auf das Lesen und die Auslegung der heil. Schrift grosses
Gewicht legten. Es ist auch schon darauf hingewiesen worden,
dass man aus dem Vorkommen bestimmter Bilder auf die Verbrei—
tung gewisser Schriften schliessen darf, so 2. B. auf die des Jo
hannesevangeliums, des Hirten des Hermas u. a. me. Die alt
clzrz'stl. Fresko- und Moxaz'k-Malerez', str. 166, 167.

[) Les Catacombes de Rome; Paris 1881,Vol.I. II.
Důležitost dogmatickou přikládá památkám katakombním hned
v předmluvě k dílu I., když píše na str. II.: »Les catacombes ne
sont pas une viellerie qui n'ait d' importance que pour les arche
ologues: elles sont une page d1histoire oů il est indispensable que
les religions modernes aillent vérifier leurs titresc
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torů XVI. věku.') Celé stati nejednaji o ničem, leč
o postupném kažení se víry a množení se dogmat pod
vlivem theologických sporův a hádekfl) Dnešní katoli
cismus jest prý zjevným uchýlením se od liturgických
obřadů prvotní církve a od oné prostě a živé viry lidu
(simple et rob uste foi), která neobsahovalanic více,
než pouze první elementa křesťanství, jež i dnes ještě
nalézáme na dně všech křesťanských společností.

Kolik pravdy deklamace tyto v sobě chovají, po
známe, čtouce za nedlouho ony památky; pro tento
kráte poslyšme jen, jaký soud pronesl o názorech
těch racionalista Aube, jenz zajisté nemůže býti po
dezříván z přízně k učení církve katolické. »Tato these
(o posloupném kažení se víry) — píše autor ten ——
nezrodila se z nestranné analyse faktů, nýbrž tuto
nejednou předstihla a ji zavedla.<<3)

Pomijíme náhledů ostatních protestantů, jelikož
všichni skorem týmž způsobem na monumenta hledí,
pokládajíce je za výtvory, a tím iza věrohodné svědky
víry lidové, a povšimneme si raději povahy těchto
nových svědků theologických.

%2. Pomniky jsou authentickým svodem, svědkem
a soudcem viry.

Protestanté spatřují v epitafech a pozůstatcích
starého umění křesťanského jenom historická svědectví
víry křesťanské povahy čistě lidské; my však jdeme
dále a tvrdíme, že v pomnicích těch dobyla archaeo
logie zpod země authentické svědky dogmatické, kteří
participují na neomylné a nadpřirozenéDpovaze církve
učící a stanoví dohromady jeden z pramenů theolo
gických— locus theologicus.

') L. c., sv. Il., str. 242., 243.
") L. c., sv. 11., str. 364., Conclusions.
*)Viz: Revue des deux Mondes; Pari51883,sv.58.,

str. 365. Na str. 368. podává. pak Aube o práci Rollerově tento
úhrnný soud: »C est un livre de bonne foi assurément, mais
c est un livre de foi plus dogmatique et plus militante que je
n eussevoulu.et qui porte a chacun de ses chapitres
la trace de préoccupations qui ne SOntpas purement historiques.:



—27'7 —

Důvody, o něž thesí svojí opíráme, jsou tyto:
1. Uznání hodnosti a stupně authentických svědků

dogmatických domáhá se pro pomníky" hřbitovní po
vaha faktův a id eí, o nichž svědectvívydávají. Tak
sdělují nám pomníky ty nejenom takové věci, jako že
církev již v I. a II. století měla své umělce a své vlastní
galerie obrazů, nýbrž zároveň odhalují nám náb o
ženské přesvědčení křesťanů z dob pronásledo
vání. Ano, někdy podávají mám přímo i dogma
tické formule lokálních církví. Tak čteme
u sv. Kallista na náhrobku ze III. století následující
nápis: xy.? CTINA H EN GEQ KAI XPICTQ UICTEY
CAC: . . . . C. TOIC ANFEAOIC.') Poslední slova nápisu
pamatují na latinskou formuli náhrobkovou: accer
situs ab angel is;' odtud také zní nápis celý:
»Krístina (?), jež věřila v Boha a v Krista, vzata byla
od andělů do nebes.“ Jest zřejmo, že máme před sebou
formuli víry, jež obsahuje allusi na první dva články
apoštolského vyznání víry: Věřím v Boha Otce.
věřím v Ježíše Krista. Symbol, jejž skládati bylo kate
chumenům v církvích na Východě a skorem na
celém Západě, počínal slovy: moteúwsi; šva Gsóvatd. _
credo in unum Deum — věřím v jednoho Boha;
zatím však na náhrobku Kristiníně čteme variant: ěv
Gaii místo ei; Gsóv,a kromě toho není na našem epi
tafu slova: Eva— u n um. Jak se dá úchylka ta vy
světliti? Dlužno snad ji přičísti na vrub libovůle ryt
covy, či přivodil ji nějaký důvod hlubší? Od Rufina
Aquilejského & sv. Ambrože se dovídáme. že církev
římská, sledujíc starou, do dob přednicejských sáhající
tradici, předkládala svym katechumenům symbol beze
slova un u 111a že za příkladem Ríma i církev aqui
lejská častějiužívala: credo in Deo, než credo
in Deum. A tak našli jsme již i genesi formule na
náhrobku Kristinině: nevyryl jí kamenník jen libovolně,
nýbrž přenesl jen na kámen místní formuli víry, jíž
církev římská z počátku i kolem polovice III. století
užívala. Než, dogmaticky nápis ten jest důležity ještě
z příčiny jiné. Autor spisu PhilosophumenaQ) viní

') De Rossi. R. S., I. II., tab. XLIll. n.„39.
") Viz o tom více v Bullett. z r. 1866, str. 80. nn.

2Archaeologle křesťanská.
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totiž papeže ZefyrinaaKallista, že mísili Boha Otce se
Synem a vypustili ze Symbolu víry rozlučující částici
mi, která proto do Symbolu byla pojata, aby rozlišo
vala od sebe tři božské osoby a hlásala, že Syn není
Otcem, a Otec a Syn že nejsou Duchem sv.; zatím
pak objeví se právě v coemeteriu Zefyrinově a Kalli
stově na hrobech věřících, jimi vychovaných, plná for
mule víry, v níž ani zmíněná partikule nechybí. 1)

2. Místo nálezu. Nalézajíťse monumenta ta
v coemeteriích, jež platila vždy za místa posvátná
& církevní a zůstávala pod kontrolou a správou pa—
pežovou. Do nich sestupovala časem celá církev, aby
tam na hrobech epitafy a fresky ozdobených konala
nejsv. Oběť a odbývala v dobách krutého pronásledo—
vání i všechny ostatní obřady náboženské. Nelze tedy
připustiti, že by při takové návštěvě učitelé církevní
nebyli četli nápisův a nebyli si prohlédli malby, a ná
sledovně že by nebyli odstranili vše, co by odporovalo
pravě víře Kristově; a proto musí býti pomníky, jež
v podzemních svatyních se zachovaly, v úplně shodě
s učením církve. Ne bezvýznamná jest také i ta okol
nost, že vedle nápisův a fresek dogmatických, pochá
zejících z II. a III. století, umístil papež Damasus ve
IV. století své epigramy na počest mučeníků; jsoutě
nápisy ty jaksi pečetí, jíž nejvyšší pastýř ten stvrdil
obsah epitafův a sousedních fresek.

3. P ovaha pramenů, z nichž umělciobsaha
nadšení ke svým komposicím čerpali. Máme tu na mysli
nejprve homilie, jež biskupové nejednou v samých kata
kombách měli ke svým věřícím,mezi nimiž nalézali se též
malíři &sochaři, a pak větší díla Otcův a doktorů církve,
jakož i uvedená již několikráte of ficia pohřební.

4. Závislost starokřesťanského umění
a jeho představitelův na učitelském úřadě církve. Této
závislosti novější protestanté nijakým způsobem uznati
nechtějí, tušíce, že by z takovéhoto ústupku povstala
jejich symbolu víry nebezpečí největší. Nejstarší
umění církevní vyšlo ——dle jejich mínění — přímo
z lidu a pro lid též bylo vytvořeno. »Nikde nevidíme

') De Rossi, R. S., T. II. str. 302. n.
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je ——praví Pohl — podléhati censuře a approbaci
církevní; zplodila je víra a nadšení jednotlivce k ra
dosti všech. Poměr ten změnil se teprve dobou vítěz
ství církve, a teprve v dobách Konstantinových pře
stalo býti umění výrazem fantasie a stalo se prostřed
kem moci učící, stavši se illustrací církevní dOgma
tikv.<= *

Jirčého mínění jsou však archaeologové katoličtí.
.Ale nejdou ve svých názorech o poměru umělců
k církvi tak daleko, jako Raoul Rochette, který pro
nesl to krajní tvrzení, že, jako v Egyptě myšlenka
theokratická umění spoutala tou měrou, že učinila
z něho pouhý nástroj, vedenýjedině rukou rutinovaných
kněží, — tak i v křesťanství idea náboženská, a vlastně
ruka kněžská kreslila dle vlastní mysli své první mo
dely obrazů, jež potom nevolník otrocky následoval.
Dle archaeologů katolických zůstávali tehdejší umělci
beze vší pochyby pod dozorem a vlivem církve: neboť
jestliže církev od počátku všechny spisy, o nábožen
ství jednající, přísné podrobovala censuře, není důvodu,.
proč by se mělo za to míti, že nebděla rovněž tak
pečlivě nad čistotou myšlenek a nadšení svých umělcův.
Avšak závislost ta nebyla taková, aby obmezovala
veškeru tvůrčí umělcovu samodělnost. Církev nazna—
čila jen všeobecně cyklus předmětů, jež k ozdobě
hrobů se hodily; výbor thematu v jednotlivých přípa
dech přislušel však buď umělci, nebo též rodině ze—
mřelého. Kromě toho ponecháno skoro vždy důmyslu
a vůli umělcově provedení věcí vedlejších &celá stránka
technická. Aúřad učitelský mohl to učiniti tím snáze,
že umělci tehdejších dob jakožto lidé Věrou naplnění
nebyli by vytvořili nic co by čistotou nadšení nebylo
souhlasilo s obsahem celého obrazu.

') »Nirgends sehen Wir sie (die Kunst) unler der Approba
tion der Kirche gestellt, sie ist aus dem Antrieb des Einzelnen
zur Freude Aller geschalfen. Ofter tritt wohl in ihr, Wiein mancben
Grabhallen, Gallerien und Sálen d i e Z 11s a m m e 11W i r k u n gder Gemeinde hervor, selten deuten aber ihre
Composwionen auf eine besondere theologische
oder gar kirchliche Leitung hin. Ers!in der spáteren
Epoche wird das Verbáltniss ein umgekehrtes.: D ie al t 0 h r i stl.
Fresko- und Mosaik—Malerei, str. 193.

*
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Máme však též stOpy, jež dokazují, že tato kon
trola církevní sáhala časem mnohem dále. Tak možno
býti prostu všech jinověreckých předsudků, aby bylo
vyznáno, že při výzdobě »kaplí svátostí<< nepracoval
umělec dle svého vnuknutí vlastního, nýbrž že byl
pouhým vykonavatelem plánu, sestaveného znamenitým
knězem —theologem. Žádný umělec — praví Kraus ')
— neměl takového vzdělání, aby mohl s takovou snad
nosti & jistotou rozvinouti a provésti myšlenku boho—
slovnou tak dlouhým cyklem maleb; máme tu před
sebou zajisté komposici, inspirovanou učitelským úřadem
církveaprovedenou pod nejpečlivějším dozorem jejím.

Za důkaz závislosti slouží též ta okolnost, žejisté
obrazy opakuji se stále po celá století; byly to zřejmě
tý, pro něž církev poskytla plán a je jakožto obrazyr
dle své ideje provedené potvrdila.

Na základě důvodů tuto uvedených uzavíráme
tedy. že monumenta jsou svodem, svědkem a
soudcem víry:jsou svodem (traditionis ri—
vulus), poněvadž jimi jako kanálem nebo řečištěm
připlynulak nám stará tradice církevní; jsou svědkem
(fidei testis), protože osvědčují totožnost víry naší
s věrou křesťanů I., II. a III. století; jsou soudcem
(judex, instrumentum probandae fidei),
protože pronášejí soud s jedné strany o "vířeprvotní
cirkve věřící i učící a se strany druhé o pravdivosti
& neporušenosti učení a víry církve dob našich. Jest
to arci svod či kanál u přirovnání ke hlavním zdrojům
víry méně význačný (me di 11m particular e), svědek
výpomocný(testis subsidiariu s) a soudce pod—
řízený, nicméně však participující na nadpřirozené po—
vaze církve a neméně důležitý proto, že vyplynul
z hlavního zdroje víry, že opírá se o svědky prvého
řádu a je v úzkém spojení s prvním soudcem, t. j. 3 ne—
omylným učitelským úřadem církve.

Slyšmež ve příčině té hlaSy aspoň několika učenců
katolických. Znamenitý Antonín Bosius, tvůrce archae
ologie křesťanské a, jak ho de Rossi zove, Kolumbus
Ríma podzemního, označil cíl, a tím i význam maleb

') Roma Sotterr., str. 326.
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katakombních těmito slovy: »Ne bez hlubší myšlenky —
píše — ani pro ukojení marnivosti malovali v dobách
pronásledování obrazy ty lidé, plní hluboké zbožnosti.

inílí to spíše za tím učelem, aby si znázornili hlavní
tajemství víry, aby ukázali, že vyplnily se předobrazy
St. Zákona, aby vzbudili v sobě pohrdání věcmi čas
nými, bai samým životem a touhu po mučenictví,
aby nadchli se nadějí slávy a láskou bratrskou, a
zvláště, aby povzbudili se k následování svatých a
k úctě obrazův . . .<<') Vydavatel spisů Bosíových, Ora—
toríán Severano, nazývá katakomby arsenálem, odkud
pochází nová zbraň k potírání haereseF) Jak velice
cenil pomníky katakomb současník Bosiův Baronius,
vidno nejlépe z toho, že nejednou odvolává se na ně
ve svých Annalech církevních 3) jakožto na cenné
dokumenty historické a dogmatické. Sto let po Baro
nioví pobádá učený Scipio Maffei, tvůrce kritiky epi
grafíckě, papeže Benedikta XIV., aby založil museum
křesťanských nápisův. Nejedná se pouze o to —
tak píše — aby se prospělo milovníkům studií archae
ologických; staré památky ty poskytují též mocných
zbraní proti nepřátelům církve. a dogmata &disciplína
církevní naleznou v nich utvrzení. 4)

Jasně pronesl též o tom názory své de Rossi,
nad něhož nikdo nezná lépe ducha a obsahu monu
mentů křesťanských. Rozkvět archaeologie křesťanské
v našem věku ——praví -— jest snad antidotum, jež
nám Prozřetelnost dala ku potření různých bludův a

') Viz: R 0 m a S 0 t te r r an e a, comlpita disposta et accresciuta dal P. Giov. Severaní. Romae 1650, ..IV p. ::
') Ib 1d., Předmluva.
3) A n n al. E 0 cl., Augustae Vindelicorum, 1738. Ad an. 57.,

str. 577. n.; ad an. 216., T. lll. Sll. 382, n. XIV.; ad an. 367.,
T. IV. str. 226. n.

*) »Neque de recreandis solummodo piorum animis ac de
sacrae eruditíonis cultoribus iuvandis agitur. Dogmata ipsa catho
lica incorruptamque disciplinam mirum est, quantum contra ve
teres recentesque oppugnatores monumenta antiqua confirment,
corroborent, patefaciant. ( M u s e u m V e r o n e n s e, Romae 1749.
Viz dedikací díla Benediktu XIV.
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k dosažení nových triumfů pravdy a víry. ') A na
jiném místě píše: »Ačkoliv náhrobní kameny nemohly
ani za dob starých ani v žádné jiné době považovány
býti za kompendium katechismu, a ještě méně za
kompendium theologie dogmatické, přece není v nich
nedostatku zřejmých allusí na některé články symbolu
apoštolského.<< “).

S těmito názory archaeologův o důležitosti po
mníků shodují se úplně theologové, ač nevyužitkovali'
ve svých pracích výzkumův archaeologických tou
měrou, jak toho zasluhují. Před třiceti lety věnoval
první památkám těm několik listů ve své dogmatice
známý P. Perrone T. J.: »Poněvadž malby, řezby
sarkofagové, nápisy, hroby a jiné zbytky toho druhu
sáhají až k samé kolébce křesťanství, — praví —'
mají tak velikou moc přesvědčivou, že získaly církvi
i mnoho takových, jež ani spisy sv. Otcův ani výroky
sněmův obrátiti nemohly.<<3)Nelze též pominouti úsudku

') Viz Předmluvu k Bullett. di archeol. crist., 1863.
2) »Benchě le lapidi sepolcrali ně in antico ně in verun

altro tempo sieno state mai un compendio del catechismo emolto
meno di dommatica teologia, pure in esse non man ca. alcunamanifesta allusione anche al terzo articolo del credo“
Viz Triplz'ce Ommag., str. 117. V ll. sv. R. S., str. 302, vysvětluje
nám, proč užívá výrazu »allusionia a ne jiného »Ho adoperato
a bello studio le parole »allusioni dommatichex imperocchě i ti
toli sepolcrali di loro natura non sono destinati ad insegnarci gli
articoli della fede professata dai primi fedeli: ma ad alcuni di
quegli articoli possono fare o fanno piu o meno aperta allusionec.
Srov. taktéž: Epistola ad 7. B. Pitra, Spicil. Solesm. sv. III.,
str. 560; tamže sv. IV., str. 512; [meri/91. chrz'rt. sv. I., Praefatio,
str. V.

“) »Cum enim eiusmodi documenla ad primordia ipsa chri—
stianae religionis assurgant. vim prae se ferunt ad persuadendum'
maximam, ita ut non pauci, qui aut sanctorum Patrum scriptis
aut conciliorum decretis, aliisque íd genus argumentis permoveri
non potuerunt, victi demum antiquissimis his monumenlis veri—
tatem agnoverint, et eiuratis, quibus imbuti erant, erroribus, se
ad Ecclesiae catholicae- sinum receperint. Vix enim aliquod íidei
catholicae dogma est ex iis quae protestantes veluti novilia in
venta, et romanas praestigias, foedamque papismi corruptionem
traduxerant, quod non firmetur his monumentis antiquitatiSG.Viz
Praelectz'anex Theologicae, ed. Migne, sv. II., hlava Ill. De mediís
singularibus quibus antiqua traditio transmissa est atque cogno
scitur, pag. 1251 et seq. Na str. 1196 uvádí monumenty jako
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nedávno zemřelého učeněho kardinála Franzelina.
»Zdálo by se — píše týž — že monumenta ta již svou
povahou méně se hodí k vydávání svědectví naší víře
nežli knih;.r psané; přece však působí památky oný ne
jednou na rozum náš přesvědčivěji nežli týto, neboť
nejen že v literách představují duši jisté ideje, jako
to činí knihý, nýbrž oný rozvíjejí před očima jejíma

ve výtvorech umění aktý liturgické, život náboženský
a kult starých křesťanův <<')

Z novějších theologů německých přikládají starým
těm památkám hřbitovním hodnost authentických
svědků dogmatických mezi jinými Scheeben “) a
Heinrich. 3)

svědky úctý ostatků, na str. 1213 nn. jako svědky kultu obrazův;
ve sv. I. str. 838 dovolává se náhrobků jako zřejmých dokladů,
že stará církev modlila se za zemřelé. věřila v očistec, ctila. a
vzývala svaté.

[) »Huiusmodi monumenta (sculpta, picta, architectonica)
licet per se minus apta videantur ad distinctam notionem doctri
uae ac professionis exhibendam, quam libri scripti; aliquando
tamen etiam vividiore luce velut percellunt animos, quia non
solum litteris eo modo ut libri ideas menti exhibent, sed actus
ipsos, vitam religiosam cultumque veterum christianorum natu
rali artis repraesentatione oculis subjiciunta. Tractatus a'e dzvma
traa'ztz'one et rcrzlpz'ura. Romae 1870, str. 128. Pak uvádí několik
maleb na svědectví pro Eucharistii a primát biskupů římských.
Viz dále jeho traktát: De Dea Trina .reczma'umperronar,st1. 213
nn. — Srv. též: Har/er, Theologiae dogmaticae compendium.
Oeniponte 1883, sv. I., str 126; Starnaz'aola Dell importanza
delle ultime scoperte ne'cim iteri cristi ni di Roma Napoli 1875,
strana 3.

2)Handbuch der kathol. Dogmatik; Freib.i. B
1873, sv. 1. str. 164. n.

3) Dogmatische Theologie. Sv. Il., str. 86.: »Auch der po
sitiven Theologie kónnen sie werthvolle unterstiitzende Beweise
liefern — obwohl der Traditionsbeweis der katholischen Dogmen
auch ohne diese archáologische Entdeckungen aus noch reicheren,
klareren und autoritátsvolleren Zeugníssen feststehtc. Viz též:
Grz'llwz'tzer, Die bildlichen Darstelluugen in den romischen Kata
komben als Zeugen fůr die Wahrheit der katholischen Lehre.
Graz 1876, str. 3; Walter Mauna, Die rómischen Katakomben
und ihre Bedeutung fůr die katholische Lehre von der Kirche;
Broschůren-Verein, ll. Jahrg. Nr. 7. Frankfurt a/M. 1866, Die rom.
Katak. und die Sakramente der kath. Kirche. Broch. Nr. 9 u. 10;
Hettz'nger Apologie des Christenthums, II. B., I. Abth., str. 500;
II. B., II. Abth., str. 566, adnot. 3.
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Ještě však jedna zajímavá namanuje Se tu otázka,
ta totiž, o kolika dogmatech církevních monumenta
svědectví podávají?

»Kdybys jednou zamýšlel sestaviti starokřestanské
pomníky náhrobní, abys zbudoval z nich jistý druh
pomníkové theologie, -—pravil jednou de Rossi auto
rovi této knihy _, buď toho pamětliv, abys nesliboval
si od nich příliš mnoho již předem, nýbrž hleď, aby
raději ony samy za sebe mluvily.<<Ku pronesení těchto
slov přiměly mistra důvody velice vážné. Neboť vidí-li
protestanté v pomnících vůbec příliš málo pravd věro
učných, zašli zase někteří druho- &třetiřadní archae
ologové katoličtí a kompilatoři děl Rossiho příliš da
leko, tvrdíce, že z pomníkův až posud nalezených
možná zbudovati celou dogmatiku katolickou. Cinili
tak sice s nejlepším úmyslem, ale nemírným enthusi
asmem svým uškodili jen věci samé a přivodili na
celou školu de Rossiho nejtěžší výtky. Neboť prote
stanté uvádějí v polemice tyto jejich přehnané ná—
zory na prvním místě a volají: Vizte, tak učí škola
římská a tak zneužívá archaeologie pro své konfessijní
účely!

My tedy, jdouce cestou skromnější, ale za to jistější,
netvrdíme, že nalezneme v monumentech celou theo
logii katolickou; nám dostačí, najdeme-li v nich alluse
aspoň na některé články víry. A ostatně nemáme ani
práva vymáhati na nich svědectví pro všechny pravdy
víry, neboť pomníky hřbitovní nikde neměly, a míti
nemohou za účel, aby sdělily potomstvu celý Symbol
víry. Proto také neprávem chtějí protestanté UŽÍLI
proti nám mlčení, jaké zachovávají staré hroby o ně
kterých dogmatech katolických, jakož inejasného způ
sobu řeči, tvrdíce, že nedostatek jistých dogmat na
stěnách hřbitovních jest důkazem, že tato teprve po
vítězství Konstantinově vešla do Creda církve. Žádati
od náhrobních pomníkův — opakujeme to ještě jednou
——výkladu nebo aspoň kompendia celé theologie, zna
mená, neznati povahy těchto dokumentův. Nikdo nejde
na hřbitov, aby se tam z kamenů naučil celému kate



—285—

chismu! Jenom na jednu *věcmáme právo, totiž aby
pomníky jasně svědčily o záhrobní naději křesťanův.
Než nalezneme v nich — jak ihned uvidíme — ještě
něco více, nežli pouze materiál katolické eschatologie,
& na druhé straně se přesvědčíme, že nevydávají svě
dectví ani o jednom dogmatu jinověreckém.



DÍL II.

Víra v trojjediného Boha, ve stvoření a vy
koupení

% 1. leden Bůh.

Křesťanství“jest per excellentiam kultem
jednoho Boha; jeho následovníci zváni cultor es
Dei — ctiteli Boha, a název ten dávali si věřícíjako
největší chloubu ještě i na své hrobý.

»Mesuri in Den (0) credi(di)t . .. Mesurius
věřil v Boha<<,čteme u sv. Kallista-í) na hrobě z dob
Diokletianovýoh. Nápis ten jest významným echem
staré pohřební modlitby, v níž kněz prosil Boha: »Eis
proficiat inaeternum, quod in te speraverunt
et crediderunt — budiž jim za to odměna věčná,
že v tebe doufali & věřili.<<

Podobný náhrobek podává Armellini 2) ze sbírky
nápisů Boldettiho:

CASSVS VITALIO QVI VIXIT
ANN LVIII MENSIBVS IX

DIES X BENME (sic) FIL FECERVNT
IN PACE QVI IN VNV DEV (sic)

CREDEDIT (sic) IN PACE
:?

') De R ossi, R. S., T. 111.str. 60 n.
a) A r m el l i ni, Le catacombe romane; Roma 1880, str. 170.
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T. j.: »Cassus Vitaliovi, který žil 58 let, 9 měsíců,
10 dní; otci zasloužilému (náhrobek ten) postavili sy—
nové. At odpočívá v pokoji, jenž věřil v jednoho Boha.
Odpočívej v pokoji !a

Na osmém pilastru v portiku paláce lateránského
čteme následující epitafy z konce III. nebo z počátku
IV_. století:

IN NOMEN' DEI“ GORGONI

IN PACE CVM PARENT

N 1111ET MESIS ' N ' VI ' ET DI

Q VIXIT ANIS DIES XLIII Q VIV

T. j. »Ve jménu Božím! Gorgonie, odpočívej v po
koji spolu s rodiči . . .a

Nápis ten jest uražen & pochází z některého hřbi—
tova podzemního; nalézá se na pilastru VIII. na prvém
místě. Touž formulí: In N omine Dei počíná též
druhy epitaf v řadě jenz byl nalezen v katakombě
Cyriačině.

Pěknym vyznáním víry v jednoho Boha jsou též
akklamace z doby pronásledování, jež nalézáme na
pilastru IX.

Podáme jich několik v tom pořádku, vjakém
číslovány jsou v Lateráně, a s týmiž poklesky ortho
grafickými.

Č. 1.
VIDVA P FELICISSIMA

IN DEO VIVES

T. j.: »Zde odpočívá vdova Felicissima. Budeš žíti
v Bohuh

Náhrobek ten pochází z katakomby Cyriačiny.
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VRSINA

VIVES DEO

T. j.: »Ursino, budeš žííi v Bohulc
Nápis tento, provedený pěknými literami, pochází

z některého podzemního coemeteria.

C. 3.

ZH ev Osu)

T. j.: »Žij v Bohuk (Pochází z katakomby Her
metovy.)

v
C. 6.

FAVSTINA DVLCIS

BIBAS IN DEO

T. j.: »Faustino drahá., žij v Bohu!<<(Z katakomby
sv. Anežky.)

Č. 6.

M E M

VTVLIVS(?) CALLIGONVS
SEMPER' IN D- VIVAS

DVLCIS ANIMA

T. j.: »Památce(?) Calligonus. Žij vždy v Bohu, duše
drahá!<< (Pochází z některého podzemního hřbitova.)

Srovnej tuto též, co bylo řečeno na str. 277. o ná
hrobku Kristinině.
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5 2. Tři božské osoby.

0 s o b u B 0 h a Ot c e nalézáme na nejstarších
pomnících jen zřídka. Na sarkofágu lateránském, po
cházejícím z počátku IV. století, stvořuie spolu se
Synem a Duchem sv. Evu. Na náhrobku ze století III.,
nalezeném v katakombě sv. Domitilly, čteme jméno
Jeho vedle jmen Syna a Ducha sv. Za to jsou velice
četné epitafy, jež svědčí o víře starých křesťanů v hož-=stvíJežíše Krista.

Počněme nápisy pilastru IX.

Č. 17.
REGINA VIBAS

IN DOMINO

ZESV (sic)

T. j.: »Regino, žij v Pánu Ježíšila

Téže formule, jež vyjadřuje na předchozích po—
mnících víru v Boha, jakožto dárce života věčného:
vivas in Deo — užívá se zde i v následujících
nápisecho Kristu: vivas in Domino Jesu a p.

Náhrobek tuto uvedený pochází z některého hřbí
tova, ležícího při nové silnici Salarské; pro pěkné písmo
dlužno jej klásti do století III.

Z konce stol. III. pocházejí dva náhrobky, ozna
čené číslem 20. a 23.

IN .“—ASELVS D

T. j.: »Asellus v Kristu Pánul< (Pochází z kata—
komby Cyriačiny.)
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BICTORI NA IN

PACE ET IN

T. j.: »Viktorina v pokoji a v Kristu!<< (Z kata-
komby Cyriačiny.)

Na desce 21. čteme:

(T)ERRE (sic) RECEPIT CORPVS LIVI

ANIMA CHRISTO REDDITA EST.

T. j.: »Tělo Liviovo přijala země . . .
Duše odevzdána Kristu.<

Do počátku III. stol. sáhají následující dva nápisy
'-u sv. Kallista:

AVGVRINE IN

DOM ET .?

T.j.: »Augurine in Domino et Jesu Christo ')
“(Augurine, odpočívej v Pánu & v Ježíši Kristu !)a

PAX DOMINI ET ;;
CVM FAVSTINO ATTICO

T. j.: »Pokoj Páně & Kristův budiž s Faustinem
-Attikemh 2)

Monogramy Kristovy jsou vobou případech zkratkou
—compendium scripturae.

]) Viz: D e Ro ssi, R. S., sv. II. str. 303., a, tab. XXXIX.

'=) Ibid. str. 303. a. tab. XLVII. č._52.
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Ze století III. pocházejí náhrobky řecké, nalezené
u sv. Domitilly. Slova, psaná malými literami, jsou
doplňkem Rossiho.

UPIMA' META ' IA:

AE ' OYFATPOC ' Kov.

MQMENOI Ev 195

Q KTPIQ y_piorcp

T. j.: »Prima se svojí dcerou odpočívají v Bohu,
Pánu Kristu.<< 1)

Druhý zní: BONQCE BONQCQ YIQ KOIMQMENOI
EN KQ (xupítp) HM(G))N 1954) XPtcmŠg;t. j.: »Bonose synu
Bonosovi, odpočívajícímu v Pánu našem, Bohu Kristu.<

Několik pěkných náhrobních nápisů máme též na
pilastru VIH.

Č. 9.

DEP ' IN N ,?
CACCABONIANI X - KAVC

QVI VIXIT' ANN - 1 'M' II
DIES - XXI - PALVMPVLVS

SINE FEL(e) IN PACE

T. j.: »Pochován byl ve jménu Krista Ježíše Cac
cabonianus desátého dne před Kalendami srpnovými,
jenž žil jeden rok, dva měsíce, dvacet a jeden den.
Holoubku beze žluči, odpočívej v pokojila

Nápis ten je z konce III. století a pochází z kata
komby Cyriačiny.

') Viz: B ullett. z r. 1881, str. 65. Na druhé řádce vyryl
kamenorytec Omylem písmeno E místo C (s).
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Č. 10. MARCO... VENEMERENTI

IN PACE ' IN NONINE ,?

T. j.: »Markovi . . . zasloužilému . . . »Odpočívej v po
koji ve jménu Ježíše Kristala

Jest z konce III. nebo z počátku IV. století. Z téže
doby pocházejí též nápisy, označené čísly 6. a 4.,
z nichž první hlásá, že Hermaniscus (?) žije v Bohu,
Pánu Ježíši: EPNAEICKE ZHC EN OEQ KYPEIQ
XPEICTQ. ')

Druhý zní:

AEQVITIO ' IN ,? DEO ' INNOFITO

BENEMERENTI QVI ' VIXIT
AN'XXVI'M'V'D'IIII'DEC'III'NON'AVG

T. j.: »Aequitiovi — v Ježíši Kristu Bohu — ne—
ofytovi zasloužilému, který žil 26 let, 5 měsíců, 4 dni.
Zemřel třetího 'dne před Nonami srpnovýmú

Pochází z katakomby sv. Cyriaky.
Na několika nápisech ze IV. století nalézáme slovo

Ichthys, hieroglyf to Krista-Boha. Tak čteme na
pilastru VIII.:
Č. 12.

I K 0 T G

BONO ET INNOCENTI FILIO

PASTORI'Q'V'X'A'N'IIII
M ' V ' D ' XX.... VITALIO

ET MARCELINA PARENT

(palma.)

1) De R ossi, Bullett. z r. 1866, str. 81.
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T. j.: Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel.
“Dobrému & nevinnému synu Pastorovi, jenž žil

léta čtyři, měsíců 5, dní 20..., postavili náhrobek
tento Vitalio a Marcellina, rodiče.<
Č. 13.

CECILIVS ' MARITVS ' CECILIAE
PLACIDINAE ' COIVGI OPTlME

MEMORIAE ' CVM QVA ' VIXI ANNIS X
BENE ' SENE (sic) VLLA QVERELLA IHGY-C

T. j.: »Nápis tento věnbval Cecilius, manžel, Ce
cilii Placidině, choti své nejlepší pamětí, s níž žil
10 let dobře, beze vší neshody. Ichthýs. <<

Pochází ze hřbitova Basillina.

* * *

Nechybí ani nápisů, jež vydávají svědectví o víře
starých křesťanů v b o ž st ví Du 0 h a s v. Tak čteme
u sv. Kallista pěkný nápis, zachovaný v originále a
zhotovený v prvních letech III. století:

CAR(o) KYRIACO
FIL DVLCISSIMO

VIBAS (sic) N SPIRITO (sic) SAN

T. j.: »Drahému Cýriakovi, synu nejmilejšímu. Žij
v Duchu sv.!a 1)

Příbuzný náhrobku Cýriakovu jest v museu Kir—
cherově nápis jistého Prota, o němž čteme, že odpo
Čívá. V Duchu sv. Bohu, — ě) áw'cp maúuan ůecp. Sl)

') Viz: D e R 0 s s i, R. S., T. II. str. 304. n. a. tab. XLI. č. 20.
Imitace nápisu toho nalézá se též v Lateráně na. pilastru VIII.
pod č. 5.

2) Viz: D e Ro 5 si, Tripl. Ommag., str. 117.
Archaeologia křesťanská. 21
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Le Blant uvádí nápis ze století V., na němž na
lézá se invokaceDuchasv.: Aiutit Spiritus —
pomoziž ti Duch sv.1) Aiutit jest vulgární výraz
místo a dj uvet.

% 3. Nejsvětější Trojice.

V katakombě sv. Domitilly nalezen byl V prvním
patře nedaleko krypty Ampliatovyr nápis, v němž ob
sažena jest formule víry v nejsv. Trojici, nejúplnější
ze všech, jež na epitafech tří prvních věků na
cházíme. '

Zní pak ——dle doplňků de Rossiho —- takto:

iuCVNDIANVs. . . . credidit in

CRISTVM IESVm vivit in patr
E ET FILIO ET ISPiritu sancto.“)

To jest: »Iucundianus věřil v Ježíše Krista, žije
v Otci i Synu i v Duchu sv.c

Rovněž dob Konstantinových starší jest nápis, po
cházející z Aieta, v provincii Cosenckě (Cosenza), na
němž máme též invokaci všech tří božských osob:

IN DD ' ET SPIRITO SANO ' IVLIA-NO“).

To jest: »In Deo, Domino Et Spiritu Sancto Ju
liano — Julianovi, v Bohu, v Pánu a v Duchu sv.<<

Již mnohem pozdějšího původu, snad z konce
V. století, jest náhrobek, jejž uvádí Zaccaria 4) ve své
sbírce nápisův:

') Le Blant, Inscript., T. II. str. 372., č. 583. A.
*)Viz: De Rossi, Bullett. z r. 1881, str. 66.
3) Viz: Bullett. z r. 1876, str. 92.
') Viz: Mi g n e, Theologiae Cursus Completus, T. V. str. 325.
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HIC REQVIESCIT IN SOPNO PACIS
AGELPERGA ANCILLA CHRISTI

QVAE VISCIT (sic) AN PL —M - XVIII 
CREDO DEVM PATREM CREDO
DEVM FILIVM CREDO W SPIRITV
SANCTV CREDO o NOBISSIMO (m)
DIE RESVRGAM. .

To jest: »Zde odpočívá spánkem pokoje Agelperga,
služebnice Kristova, jež žila let více méně (kolem) 18.
Věřím v Boha Otce, věřím v Boha Syna, věřím v Ducha
Svatého, věřím též, že poslední den vstanu z mrtvých.<

% 4. Stvořeni a vykoupení.

Různí haeretikové II. a III. století učili, že hmota
(materia) buď již sama sebou jest zlá, nebo že jest
výtvorem zlého principu. Proti učení tomuto protesto—
vala církev nejen v kázaních a spisech nýbrž i vy
tvory umění, jež jasně znázorňují božský původ po
kolení lidského. Nejlépe to vidíme na sarkofágu, nale
zeném v Rímě v basilice sv. Pavla za hradbami při
kopání základů pod konfessí; dnes nalézá se v kře
sťanském museu lateránském. Pro lepší provedení,
ktery'mž nad jiné vyniká, dlužno klásti sarkofág ten
do počátku století IV., a tím jsou i myšlenky v něm
vyjádřené dědictvím doby starší. De Rossi nazyvá jej
pro bohaty obsah bohoslovny'r »nejkrásnější epopejí
křesťanského dogmatuc a P. Garrucci »pěknou homilií
o nejdůležitějších pravdách naší víry.<<')

) »Essa ě un omelia dichiaritiva dei principali punli di
nostra tede, essa ě una confessione in bocca ai fideli quivi se
polti di quelle verita che danno loro la vita eterna; : Storia
della Arte Crist, sv. 1. str. 47; obiaz jeho podává na listě
CCCLXV.č 2 — Viz též de Rossi, Bullett. di archeol. crist.
z r. 1865, str. 69; Kraus, R. S., str. 163—167. Vpolskémjazyku
napsal o něm důkladnou monografii P. Skrochowski. Viz:
Przegl. powszech. zr. 1886, sv. XII. str. 38—56 a244—261

*
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Sarkofug ten (viz obr. 58. na str. 296) má na
přední straně dvě patra, z nichž hořejší dělí na dvě
části mušle (imago clypeata), obsahující poprsí ze
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mřelých manželů; dolejší pak obraz představuje Daniele
mezi dvěma lvy.

První scéna po levé straně představuje nejsvě
tější Trojici v podobě tří mužů stejného věku, tvo
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řících Evu z boku spícího na zemi Adama. Jest otázka,
která z těch tří postav kterou představuje osobu bož
skou? De Rossi, & po něm Kraus & mnoho jiných,
soudí, že osoba, sedící na trůně, draperií pokrytěm,
a jakoby hlavně stvořením zaujata, jest Bůh Otec, je
likož Jemu zvláště přísluší sedění na trůně &Jemu též
připisují obyčejně sv. Otcové stvoření, tak jako Synovi
vykoupení a Duchu sv. posvěcení. Pohyb ruky postavy
tě pry dokazuje, že mluví; pronáší bezpochyby ona
slova: »Učiňme člověka k obrazu &podobenství svémuc
(Genes. I. 26)

Druhou božskou osobou jest dle týchž archaeo
logů postava, jež klade ruku na hlavu Evinu a plní
vůli Otcovu, doplňujíc bezprostředně akt stvoření dle
slov evangelistovych: »Všecky věci skrze ně (Slovo)
učiněny jsou: a bez něho nic není učiněno, co uči
něno jest.“ (Sv. Jan I. B.) Následovně třetí postava,
stojící za trůnem, jest Duch sv., jenž milostí svou po
vznáší první rodiče do stavu nadpřirozeného.

Jinak pojímá věc tu Garrucci. Opíraje se totiž
o učení sv. Otců, kteří vůli stvořitelskou připisují
obyčejně Bohu Otci, v y k o n á ní Synovi a z d o k o
nalení čiliposvěcení Duchusv., má zato, že
umělec, nalézající se zřejmě při provádění této hlu
boké komposice pod vlivem a vnuknutím církve, musil
nejblíže člověka postaviti Ducha sv., jako toho, jenž
přichází jaksi poslední a poslední ruku k dílu přikládá,
jelikož dílo posvěc uje; dále toho, jenž dílo to vyko
náv á, Syna; & teprve za nimi toho, jenž chce, aby
dílo bylo vykonáno, Boha Otce; tohoto představiti
musil jaksi bezčinnym, kdežto toho, který v y k o n á v á,
& toho, který posvěcuj e, představiljako činnosti
zaujaté.') A proto osoba, stojící za trůnem, jest Otec,
sedící jest Syn a ta, jež klade ruku na hlavu Evinu,
jest Duchst)

Obraz vedle nejsv. Trojice jest illustrací třetí ka
pitoly Genese. Had, držící v ústech zapověděně ovoce,

') Viz: Przegl. powsz., 1. c., str. 252.
7) Výklad Garrucciho přijal též &důvody theologickými po

depřelkardinál Franzelin. Vizjeho traktát: De Deo trin o;
Romae 1869, str. 213. n.
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značí, že prvotní hřích právě byl spáchán. První rodiče,
zahalivše nahotu svoji listem, poslouchají výrok Boží,
jejž oznamuje neposlušným Syn Boží, zaslíbeny ve chvíli
té Messiáš, — neboť jeho a nikoho jiného představuje
známá již z fresek postava mládence, stojícího mezi
Adamem a Evou.. Týž podává praotci našemu klasy
obilí, jež upomínají na jeden z trestův hříchu — na
těžkou práci vzdělávání země; Evě pak podává be
ránka, jakožto symbol domácího zaměstnání jejího.
Oba dary ty mají však ještějiný, hlubší vyznam: klasy
jsou totiž symbolem mše sv. 3. eucharistie, beránek
pak jest předobrazem onoho Beránka, jenž má utr
pením a smrtí svou, dle zaslíbení Božího, potříti hlavu
hadovu.

Na první polovici dolejšího patra téhož sarkofagu
vidíme zaslíbení rajské již naplněno: zaslíbeny Be
ránek-Vykupitel sedí již na klíně druhé Evy, ujařmí
telky- satanovy, a přijímá návštěvu tří mudrců, kteří
představují národy pohanské, vracející se po dlouhém
bloudění na. cestách hříchu k jedinému pravému Bohu.
Nejsvětější Panna sedí na podobné kathedře jako nahoře
jedna z božských osob, ale trůn není přikryt; tím
chtěl umělec jednak vyjádřiti, že Maria Panna, ač byla
povznesena k nejvyšší po Bohu hodnosti mateřství
Božího, nepřestala přece byti tvorem, a jednak chtěl
znázorniti vedle božského původu a přirozenosti děcka
též jeho přirozenost a původ lidsky' ze ženy. Osoba,
stojící za trůnem matky Boží. představuje dle Rossiho
Ducha sv., »z něhož nejsv. Panna počala,< dle jinych
představuje sv. Josefa

Hned vedle scény klanění-se magův uzdravuje
Spasitel slepého, jenž jest obrazem každého člověka,
v slepotě hříchu na svět přicházejícího, jakož i celého
lidstva, jež sedělo v temnotách modloslužebnosti a te
prve, osvíceno světlem učení Božího, vrátilo se na cestu
pravdy. Závitek pisma, jejž Kristus drží v ruce, uka
zuje buď na jeho božské poslání, nebo též na evange
lium, jež jediné má moc, temnoty bludu zaplašovati.

Druhá část hořejšího patra představuje tři zázraky
Spasitelovy. Kristus proměňuje holí, symbolem to nej
vyšší moci, vodu ve víno v Káně; rozmnožuje chléb
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a ryby na poušti; a konečně křísí Lazara na prosbu
jeho sestry Marie, jež padla Spasiteli k nohám. Po
stava Lazarova jest otlučena, ale dle jiných podobných
ploskořezeb a fresek, na nichž týž Lazar stojí ve hrobě,
kapličce podobném, lze ji snadno doplniti. Všechny tři
scény tvoří jeden celek: dvě první jsou předobrazem
nejsv. Svátosti, třetí pak jest — dle slov Spasitelo
vých ——důsledkem požívání Těla a Krve Syna Božího.

Velikou důležitost měla ve stol. IV. a má posud
čtvrtá část našeho sarkofágu. Máme tu před sebou
překrásný traktát o primátě sv. Petra, vytvořený proto,
aby byl protestem proti Donatistům &všem jejich ná
stupcům, kteří po nich rozdírají jednolitý šat církve
a nechtějí uznati biskupa římského zástupcem Kri
stovým na zemi. Ke komposici té se záhy ještě jednou
vrátíme; tuto pak poznamenáváme jenom tolik, že
symbolem nejvyšší moci sv. Petra jest zděděná po
Kristu hůl (berla), kterouž jinak jenom v rukou Spasite
lových nalézáme. Na prvém obraze označuje nám kohout
u nohou apoštolových stojící, že zde předpovídá Kristus
trojí zapření Petrovo Kníže apoštolů klade si ruku na
ústa, jakoby pohybem tim chtěl říci: »Pane, budu
mlčeti; bycht pak měl s tebou umříti, nezapřím Tebe.“
(Matouš XXVI. 35.) Dále vedou Petra do vězení dva
žoldnéři Herodovi, jež lze snadno poznati po židov
ských, cylindrovitých čapkách. V ostatní pak scéně
plni Petr své nejvyšší poslání, vyváděje v postavě
Mojžíšově novému Israeli holí vodu ze skály —
Krista.

Střed dolního patra zaujímá. jak bylo již řečeno,
Daniel mezi lvy, jemuž prorok Habakuk v postavě ji
nocha, za vlasy rukou Boží nesený, přináší koš chleba.
Týž jest podobně jako Lazar obrazem zmrtvýchvstání;
chleby křížem označené jsou symbolem eucharistie.
Trudno však jest pověděti, kdo jest ona osoba po pra
vici Danielově ;-někteří spatřují v ní Prozřetelnost Boží,
jež bdí nad prorokem, aby mu zvířata nezpůsobila
škody.

A tak jest zřejmo, že oprávněn jest název nej
krásnější epopeje a pěkně homilie o nejdůležitějších
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článcích víry, jejž dali znalci sarkofagu tomu. Neboť
nejhlavnější pravdy křesťanské jsou zde nejen jasně
znázorněny, nýbrž spojeny jsou i v překrásný celek,
tak že jedna zcela logicky vyplývá z druhé. A proto
znovu jest nám vyznati, že jako v kapli svátostí, tak
i zde byl vlastním tvůrcem nějaký theolog, a kameno
rytec že byl jenom vykonavatelem jeho myšlenky.
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DÍL 111.

Svaté svátosti.

% 1. Křest & Eucharistie.

Ikonografie obou těchto svátostí povšimli jsme
si již dostatečně, když popisovali jsme staré obrazy
liturgické.') Byloť tam pověděno, že památky umění
dodávají hojného světla historii ritu svátosti křtu a že
dokazují jasně přítomnost Kristovu v eucharistii mocí
přeměny chleba v Tělo a vína v Krev mystické Ryby.
Nyní pak uvésti hodláme nejprve zvláštní svědectví
pro křest a zvláštní pro eucharistii, načež uvedeme
takové památky, jež svědčí pro obě svátosti zároveň.

Epigrafická svědectví pro svátost křtu.
Marně hledali bychom na starých kamenech názvů:

baptismus, eucharistia, confirmatio —křest,
eucharistie, biřmování atd. Staří umělci byli, podobně
jako všichni ostatní věřící, vázáni co nejpřísněji právem
tajemství (discip lina secr eti, arcani), jež při—
kazovalo co největší opatrnost v řeči i písmě, aby ne
věřícím žádným slovem nebylo prozrazeno tajemství
víry. Proto užívali v nápisech místo slov uvedenych
výrazůjinych, jako: acciper e, percipere, co n
sequi, acceptatio, consecutio, napáčoctq —

.) Viz str. 218. nn.
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obdržeti, dostati, dosíci, obdržení, dosažení. Formule tý,
jichž užívali často též Otcové a spisovatelé církevní,
býlý věřícím srozumitelný, pohanům však nepravilý
nic, nebo aspoň nedovolovaly jim. vniknouti hlouběji
do tajemství křesťanských.

První nápis zní:

PASTOr eT tITIANA Et MARCIANA ET CHReSTe (?)
maRCIANO FILIO BENEMERENTI IN % D - N 

FECeruNT QVI VIXIT ANNVS xu M - u - ET—Dies. ..

QVI GRATIAM ACCEPIT D - N

DIE xu KAL oCTOBRES . ...VIO (?) PATERNO - 11 -coss 
ET REDEdit XI KAL Easdem

VIBAS INTER SANCTIS . ..

T. j.: »Pastor, Títiana, Marciana &Chreste(?) po
10žili náhrobek tento dobře zasloužilému synu Marcia
novi, odpočívajícímu v Kristu, Pánu našem. Žil let 12,
měsíce2, dní . . .. Obdržel milost Pána našeho
dne XII. před Kalendami říjnovými za II. konsu
látu . . .? Paterna, a umřel dne XI. před Kalendami
téhož měsíce.

Žij mezi svatými . . . .<<1)

Tento kámen, nalezený v katakombě sv. Kallista
nebo v coemeteriu Praetextatově, pochází z roku 268
nebo 279. Dnes jest rozbitý; části, psané písmenami
malými, doplnil de Rossi. Křest sv. zove se na něm:
»gratia Domini nostri.<<Formuli:reddidit (de
bitum vitae) nalézáme na náhrobcích často; značí
tolik co: »umřela.

Z týchž dob, nebo z doby poněkud pozdější, po
cházejí také náhrobký následující; první nalézá se
v Lateráně na pilastru IX. pod čís. 39., druhý pod čís. 41.

*) Viz: De Rossi, Inscript., T. I. n. 10.
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FLORENTIVS FILlO SVO APRONIANO

FECIT TITVLVM BENEMERENTI Q VIXIT

ANNVM ET MENSES NOVE DIES QVIN

QVI CVM SOLDV') AMATVS A MAIORE SVA ET VIDIT

HVNC MORTI CONSTITVM ") ESSE PETIVIT DE ECCLESIA VT FIDELIS
DE SAECVLO RECESSISSET.

T. j.: »Florentius zřídil tento nápis dobře zaslou
žilému synu svému Apronianovi, který žil rok, 9 mě—
síců, 7dní. Byl velice milován svojí babičkou, jež, když
viděla ho blízko smrti, žádala od církve, aby jako
křesťan z tohoto světa odešel.<<

Nemohla pak pečlivá babička o nic jiného pro
siti církev svatou pro svého vnuka nežli o křest, jeli
kož jenom tato svátost činí člověka křesťanem (fi
delis).

Náhrobek Apronianův jest svědkem křtu in ex
tremis, čili křtu udělovaného v hodinu smrti, a mimo

to je též důvodem, že svátost ta udělovala se ve staré
církvi nejen dospělým, nýbrž i dětem.

sIMBLICIO BENEMERENTI QVI VIXIT
aNNIS ' LI ' ET POST ADCEPTIONE SVA
....IIS ' XXVI ' DEP V ' NONAS FEB IN PACE“

T. j.: »Zasloužilému Simpliciovi, jenž žil 51 rok
a po obdržení (křtu sv.) 26 let. Byl pochován V. dne
před Nonami únorovými. Buď v pokojilc

Náhrobek ten rozeznává dvě dobý v životě Sim—
pliciově: léta před a po obdržení křtu sv. (ante et
post adceptionem suam).

') Soldu místo solide — velmi.
“)Constitum místoconstitutum.
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Jiný nápis hlásá:

HIC EST POSITA FORTVNIA QVAE VIXIT AN ' PLVS
MINVS III ' PARENTES POSVERVNT ' CONSECVTA
EST D ' VI ' DEPOSITA VIII ' KAL ' AVG

T. j.: »Zde odpočívá Fortunia, která žila více méně
(asi) tři léta. Náhrobek položili rodičové. Obdržela (křest
sv.) VI. & pochována byla VIII. dne před Kalendámi
srpnovými.c ')

Na jiných náhrobcích čteme:

EVFRONIA PERCEPIT III ' ID ' APRIL
PASCASIVS PERCEPIT XI ' KAL ' MAIAS
CRESCENTIAE O 'V ' A“XXXIII 'ACCEPIT ' III ' KAL 'J VL
LEONTIVS . FIDEM ACCEPITÚ

T. j.: »Eufronia. obdržela (křest sv.) III. dne před
Idy dubnovými. Pascasius obdržel (křest sv.) XI. dne
před Kalend. květn. Crescentia, která žila 33 léta, ob
držela (křest. sv.) III. dne před Kalend. červeno. Leon
tius . . .. obdržel křest.

Nápis jeden gallský uvádí jako následek křtu sv.
odpuštění hříchův:

FOEDVLA... CRIMINA DEPOSVIT FONTE RENATA
DEI.3)

T. j.: »Foedula . .. odložila přečiny, byvši obrozená
pramenem Božím.<<

Formule tohoto náhrobku upomíná na slova Ter
tullianova:»Felix sacramentum aquae nostráe,
qua abluti delictis pristínae caecitátis, in

') Viz: De Rossi, Bullett. z r. 1869, str. 25.
2) Pilastr IX. č. 40.
3) Viz: Le Bl_ant, Inscript., T. II. n. 4:12.
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vitam aeternam liberamur. .— Blaha svátosti
vodý naší, jíž obmýti z hříchů dřívější slepoty své,
práva nabýváme na život věčnýai)

Casto shledáváme na náhrobcích slovo »neofýtae.
Na př.:

CONSTANTIA VIRGO IN PACE NEOFITA
VICTOR NEOPHYTVS 80 DIERVM

T. j.: »Konstantie panna. Odpočívej v pokoji, neo
fýtko! Viktor neofýta od 80 dnů.<

Máme též náhrobky, na nichž zovou se zemřelí
dětmi — infantes, pueria) — ač ve skutečnosti
býli nejednou dospělými, bai starci. Slovem tím chtěl
totiž kamenorýtec vyjádřiti, že ti, kdož ve hrobě tom
odpočívají, zemřeli v dětství duchovním (infantia'
spiritualis), jež trvalo osm dní, od slavného křtu
sv. až do první neděle po Velikonoci, zvané bílou
proto, že toho dne odkládali neofýté bílý oděv, jejž
obdrželi při křtu sv. na znamení nabýté nevinnosti
duše“) NápiSý shodují se tu — jak vidíme — s fre
skami, na nichž pokřtěný zobrazován jako děcko.

Epigrafické svědectví pro Eucharistii.
Dva spisovatelé církevní — Hinkmar a Frodoard

——zachovali nám pěkný nápis, složený sv. Remigiem
& umístěný od něho na mešním kalichu, věnovaném
Bohu jako votum. Jest arci pozdějšího původu než
jiné, jež tuto uvádíme, nicméně pro hluboký obsah
svůj zasluhuje, abý nezůstal pominut. Zní pak takto:

HAVRIAT HINC POPVLVS VITAM DE _SANGVINE SACRO
[NIECTO AETERNVS QVEM FVDIT VVLNERE CHRISTVS
REMIGIVS REDDIT DOMINO SVA VOTA SACERDOS

T. j.: »Ať čerpá lid odtud život z krve nejsvětější,

[) De bap t. c. I.; Mign e, Patr. lat. T. I., str. 1197.
") Nápisy ty shodují se úplně s listy sv. Pavla, kde apoštol

praví, že křtem sv. počíná se druhý — nový život. Viz: List
sv. Pavla k Římanům Vl. 4., k Titovi III. 5.

3) Viz: De Rossi, Tripl. Ommag., str. 124.
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nalézající se v tomto kalichu, již Kristus věčný z rány
zasazené vylil. Kněz Remigius skládá Bohu svůj slí
bený podar.<

Kalich tento — piše Hinkmar') — zachoval se
až do našich dob, až, když z nutnosti byl přelit, užito
ho bylo na vykoupení křesťanů z otroctví, aby stříbro
kalichu vykoupilo z rukou sluhů satanových, Normanů,
těch, jež z moci temnosti vykoupila prolitá krev Kri
stova.

Společná svědectví epigrafická pro křest sv. &
Eucharistii.

Náhrobek Aberkiův a Pektoriův.
Historii těchto dvou vzácných nápisů podali jsme

již výše,*) kde dovolávali jsme se jich jako dokumentů

.) Vita s. Remigii; viz Le Blanta, Inscript., T. 1. n. 336.
2) Viz str. 57. nn. Zdálo se, že nalezením fragmentu origi

nálního epitafu Aberkiova odstraněny byly na vždy všechny po
chybnosti o původu epigramu toho Zatím však Ficker, mladý
archaeolog protestantský, zatoužil po slávě Herostratově a pro
hlásil náš epitaf za zbytek starého pohanstva. Jeho hypothesu
přijal za svou mezi jinými těž Adolf Harnack, jenž vydat o auto
rovi epitafu následující soud: »Abercius ist entweder purer Heide
gewesen oder wahrscheinlicher der Anhánger eines heidnisch
gnostischen Cultvereines, in welchem ein christliches Mysterium
mit heidnischen Mysterien verbunden wara. (Viz: Texte und
Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur,

herŽusgegehen von Gebhard und Hart-lack; Leipzig 1895, B. XII,H p
Jelikož o otázce tě mluvím ve zvláštní monografii »O Eu—

charistii ve světle nejstarších památek ikonografických a epigra
íickýchc, uvedu na tomto místě jenom úsudky nejznamenitějších
archaeologův o práci Fickerově &Harnackově. D e R 0 5 si chara
kterisovat rozpravu Fickerovu jako »aegri somnia — blouznění a
Duche s ne pravil, že autor, předkládaje práci tu berlínské aka
demii (— jež ji též v »Sitzungsberichte der Berliner Akademie:
uveřejnila —), chtěl si snad jen z této vážné instituce tropiti
smích; o Harnackovi pak napsal znamenitý akademik ten, tra
vestuje 19_ verš epitafu: 1.450, 5 V967 Sůšatti Čmšp *Ap—laxíou
tí; ó GUWpBŠ—í-Vždy opatrný Kraus pravi ve své »Geschichte
der christlichen Kunst—x(T. I. str. 96): »Ich kann diesen Versuch
(Fickers nnd Harnacks) nicht als gelungen betrachten, und halte
cinstweilen an dem christlichen Ursprung des Epitaphs festu
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pro dějiny missií prvních věkův. Nyní pak podati ho
dláme rozbor jejich, abychom vydobyli z nich celý obsah
theologický.

* *
*

Náhrobek Aberkiův.

Co se nápisu Aberkiova dotýče, uvedeme jej tuto
nejprve v těch verších, v jakých — soudíc dle pozů
stalého úlomku (viz obr. 59. na str. 311 a obr. 60. na
str. 312) — byl vepsán do kamene. načež podáme text
celého poematu, převážně v hexametrech, dle doplnění de
Rossiho, 1)provedeného pomocí známého nápisu Alexan
drovaf) spolu na základě starých kodexůf) naléza
jících se v různých bibliotékách evropských. Části, ma
lými písmenami tištěné, vzatý jsou z manuskriptův.
Originální komposicí Aberkiovou jsou hexametrý, počí
najíc veršem 3. až do 18. Dva první verše, tvořící ele
gické distichon, jakožičtýři poslední hexametrý (19--22),
přejal Aberkios jakožto obecné užívané formule ná
hrobkové z jiných současných nebo starších epitafův.
Zní pak celý nápis ten takto:

Tomáš Wehofer O. Praed. píše ve své dissertaci »Philolo—
gische Bemerkungen zur Aberkiosinschrift. — Rom. Quai-talschrift
1896, str. 83: »Bis jetzt ist die christliche Auffassungder
Aberkiosinschrift die einzige, welche dem Texte halbwegs ge
recht wird.: — Z protestantů posoudil pak vývody Fickerovy
Viktor Schultze tímto zpusobem: »Keineinziger der gegen
den christlichen Ursprung erhobenen EinW'aLndelasst sich auf
recht erhalten... Nichts ist vorgetragen, was uns ernstlich no
thigen kónnte, die Inschrift aus dem Zusammenhange zu losen,
in welchem man sie bisher angeschaut und beurtheilt hat. Das
Recht der bisherigen Auffassung ist in keiner Weise erschůttert.c
Viz: Theologisches Literaturblatt 1894, č. 18., str. 211. Viz též:
Bilczewski, Eucharýstýaatd.,.p 213nn. G.de Sanctis:»Die
Grabinschrift des Aberkios< (Zeitschrift fůr kathol. Theologie,
Innsbruck 1897, IV. 673. sqqq)

') Viz: Inscript christ, T. II. str. XV. nn.
*) Viz výše str. 59.
3) Z těch přes 20 bylo napsáno před osmi a devíti věky.

Z devíti kodexů pařížských pochází pět ze století XI., dva ze
stol. XII., jeden ze stol. XIII Ze všech kodexů v Moskvě se
nalézajících jest jeden ze stol. X., tři z XI. Viz Pi trý Analecta
sacra, T. II., str. 164.
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I.

Celní strana náhrobku.
ězAEKTÍ-ÍZ 1101592 0 UO./IE)
117gzOTT EHOIHrm
Ša'ar í/N EXQ xalgcp (?)
ZQDIÁTOZ ENGÁ QEZIN
OTNOM A,Bšgmog ďw ó
MAGHTHŽÍ IIOIMENOŽÍ AFNOT
6; Bóaxst ngoBd-zcov dyt/lag
ó'gwu' nsďíoag ze
óqů-alyoi-g ó'g šla usyoílovg
noi-1m; xa19-ogr5wag

mŠzog yág y„ ěďíďača
(rá Šcoňg)ygáyyaza mord

II.

Levý bok náhrobku.

EIZ PQMHv 6; 5,15wa
EME/V BAZ/1181121! áťřgřiaru
KAI 31421111270er iďeív xgvaóa —
TO./!ON XPuaonéďzlmr
AAON A EIAON ěxsí layngžv
E(IJPAFEIAAN Ezov/m
KA! ZTP-"72 flEďov ewa
KA! AZTEÁ „Awa vímpw
ETGJPATHN Alf/Bát; náv —
TH ZI EEXOÍV ŽÍTiVOm'lovg
NAT./IGN EXQN EHŽO . . .
7112 TIE návm ďš 71901775
KA! HAPEQHKE zgocpňv
IIANTH IXGTN Aně 71777779
II/ÍNMEFEGH KAGagčv 31:
EAP/IEA TO IIAPGšvog 0171/1?
KAI TOTTON EHEďast Cpí—
11012? EZGew má navzo'g
034201)197/0"sz é'yvovaa

ze'ganya ďtďoůca pusť &gzov
můra nagsatčog eZnov
„I/.BČIQZLOQ(585 ygacpňma
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III.

Pravý bok náhrobku.

ěýďoyňuoafzov ě'zog xaí
ČGÚZEQO'V arzyov 021170059

min? 6 voctw sůšana fmšg
'lesgxíov nág ó awqpďóg
OT MENTOI TTWIBQ) TIE EDIS?
ETEPON TLNA GHZEI
EIAOTN PQMAIQN TÁMEIQ
GFÍŽEI AIZXEIAIÁ xPTŽA
KA! (©1311er IIA TPIALIEPO
HOAEI XEIAIA XPTZA.

,Exlex-zflg 7156150096 noh-ím; měď énoíqaa
Š'ctw W 5an zougcp (?) aóymog ě'm'řa ůšaw.
oůvoyf ,Aýe'gxm; 551), (5 „uaůřqzňg nazpěvog áyvof),
69 (Jóazsa ngoBá-zmr (l;/šla; ó'gsaw nsďíoag zs

. ócpů-alyoi—gb'; 5155 ;Lsyálovg minn xaůogcbvmg'
0510; yág „„ ěďíďaše (zá Čwňg?) „Já/„Lyonumotá '
sig Pcóynv ó'g é'nsywev ěyěv Baaclsíow áůgňam
nad Baa-lucerna; ióeív zgvaóazolov xg'uaoněďtlov
10:61) 6, GŽČOVěxsí lalungów aqrgaysíďav ékovw.
xaž ngíqg ns'ďov 8260:má á'azsa návrat, Níaqfřw,
Eůcpgányv ďtaýág “návin ó“ é'oxov avro(yílovg) '
Ilařlov é'xwv ěn.. .. m'aug návzu ďš 72901775,
xaž nagěůqzs frgocpňvnávin ixů-óv ánó m]yňg
navysye'ťřq, xaťřagóv, ó'v ěďgášazo nagůšvog áywý.

. mi 106101: šnšócnxs (pí/lm; šaůsw 81.6;navróg,
oívov 359170161:é'zovaa, xe'gaayoz ďcó'ofma „ať á'gzov.
můra nagsarcbg sínov Š/Iýšgmog (585 ygacpňvaa '

'! T 
ěýďoyňuoazow 810g mi 851515901) 17701: 021770009.
změny 6 voo'weůšmzo ůnšg Mýsgxíov mi; 6 awqaďóg'
oů ,ušvzoa zúyýcg wg €qu š'ftsgóv wax ůňoec'
si 6,051), Pamaíoov frzysíw ůwýau ďlaxílta xgvaá,
nad xgqo'zň namíďc *Iagonólsa xíMa xgvrrá.

Archaeologle křesťanská.



—310—

T. j.: »Slavného města obyvatel náhrobek tento
ještě za živa jsem si učinil, abych tu svého času lůžko
měl pro tělo své. Jménem Aberkios, žák jsem pastýře
neposkvrněného, jenž stáda ovcí pase na horách i ro
vinách, a oči má veliké, všechno vidící. Ten naučil
mne slovům víry životadárným, do Ríma poslal mne,
abych spatřil město královské a královnu uzřel oděnou
v šat zlatý a zlatou obuv mající. I viděl jsem tam lid
znamení stkvělé mající. A viděl jsem rovinu Syrskou
a všechna města, i Nisibis, přes Eufrat se přepraviv;
všade pak bratří nalezl jsem, Pavla maje.... A na
cestě té všade průvodkyní byla mně Víra, která též
všade skýtala mně jako pokrm Rybu ze zřídla, velmi
velikou & čistou, kterou polapila Panna neposkvrněná
a dala věřícím na vždy k požívání, majíc víno výborné
a dávajíc je smíšené (s vodou) spolu s chlebem. Toto
já Aberkios, přítomen jsa (u náhrobku) jsem diktoval,
aby zde napsáno bylo, rok dokonávaje v pravdě sedm
desátý druhý. Každý. kdo rozumí slovům těm a téže
jako já jest mysli (víry), nechť za Aberkia se modlí.

Ať nikdo ve hrobě mém nepochová nikoho jiného.
Jinak pokladně římskéza trest necht zaplatí 2000 zlatých
a předrahé otčině mé Hieropoli zlatých tisic. .

Na počátku (verš 1. a 2.) podotýká zemřelý biskup,
by hrobu svému zabezpečil ochrany právní, že jest
obyvatelem znamenitého, slavného města. Ve třetím
verši udává své jméno. Poněvadž nemáme originálu
této části nápisu, musí býti doplněn z kodexův; &tu
v jedněch zove se 'Apšpxzo;, ve dvou vatikánských
*Aus'pxzog;Ramsay nalezl na několika nápisech frygi
ckých jméno 'ABIPKIOE.Ve druhém verši stojí na ná
hrobku Alexandrově slovo mv:póg, kdežto ve všech ko
dexech čteme xatpů)

Dále označuje Aberkios blíže svoji důstojnost,
jakož i charakter svého Mistra, jejž zove neposkvrněným
a vševidoucím Pastýřem, jenž svýma velikýma očima
vidí život a utrpení celé církve i každé jednotlivé duše.
Slovy těmi vyjádřeno pěkně vyznání víry v božství
Kristovo.

Ve verši šestém jest ve všech kodexech mezera,
již Pitra vyplnil slovem: rá Cwřjg,Ramsay pak výrazem:
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čtčáaxwv. -— Tón (u)-ř,;“možným-.ametal — životadárná slova
víry — znamenají zde Písmo sv.

Tři verše následující (7., 8., 9.) jsou překrásným
svědectvím primátu církve římské. Výpravujíť nám
o cestě Aberkiověad limina Apostolorum, Vý

Obr. 59. _ Část náhrobku Aberkiova.

konané z ponuknutí téhož Pastýře, jenž naučil ho prav
dám života. Cílem pouti té bylo, spatřiti ve “zlato
oděnou královnu — Basilem: CŽÚQňO'l'.má Bzoikcoav Ěčeív.
První titul znamená hlavní město světa; méně sroz
umitelný jest však výraz Basihaca; než, vysvětlují nám

*
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jej další slova, v nichž Aberkios uvádí jako nejkrá—
snější ozdobu královny té lid s jakymsi stkvělym zna
mením ——Kozov ?) eíčov šasí Xaw'cpów Gappa“síčav šZOVTa. —
Basilissa neznamená tedy nic jiného leč církev řím—
skou, oděnou v nejkrásnější klenoty pravé víry a lásky.
Skorem téhož přirovnání jako náš nápis užívá těž

l

„.a—W

BAWEŠ 73“
ADNXWÉQ Al ON

'“JEX
XY!ll ITÚFAONEIAO\TEN TŘ m '-:AXTN'MÉŘ *m“'T

= .. ' ' V?
AŽATGHAÍGC JOM—BH

);;qu Ffi [M. A;.
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Obr. 60. —-Rekonstrukce levé stěny náhrobku Aberkiova.

Písmo sv. a Otcové, když dávají církvi čestný název
nevěsty ozdobené klenoty a nejspanilejší královny —
Sponsa ornata monilibus suis, Regina for—
mosi'ssima. — ÉýpaqíčalapBávsw nebo oqpayílscťřatzna—
mená: obdržeti nezrušitelně znamení. Vyrazu cqpayí;
užívá sv. Jan ve svém zjevení, kde vypravuje, že viděl
anděla, >majícího znamení Boha živého: už eíšavo'žXXov
dyz/slov. . . šlo—nz oqapayíča 05:5 štír/toga (VII, 2; viz též
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ibid. IX. It.). Sv. Cyrill Jerusalemský nazývá pak křest
sv. duchovním a spasitelným znamením —-'.tvsupa'czx'řiv
Gopay'íčami th'ňptcv. ') Co tedy znamená slovo to na
náhrobku našem? Duchesne rozumí jím znamení křtu
sv., de Rossi znamení kříže a po celém světě známou
víru obce římské; Garrucci zase soudí, že autor nápisu
měl tu na mysli především stolici Petrovu, pro niž
stal se lid římskýper eminentiam »národem
svatým, lidem vyvoleným, městem kněžským a vyni
kajícím nad celým světem.<<") Výklady tyto navzájem
se nevylučují, nýbrž doplňují; nevboťpro žádnou jinou
příčinu velebil sv. Pavel víru Ríma již sto let před
tím (List k Riman. I. 8.), a ne z jiného důvodu má
sv. Ignác pro něj tak krásně tituly jako: išiopaxápwzoq,
áčiémwog, ŽŽLEIÍTEUXÍO;,:lšiayvo; 7.12npnaůnpévn Tč; dým-řiď)
— než proto, že víra jeho, sv. Petrem zasetá, vzrů
stala neporušena pod dohledem papežů jako vzor a
příklad celému světu.

Jest otázka, co že mohlo pohnouti svatého biskupa
toho, aby opustil ovčinec svůj na delší dobu, a to ve
chvíli, kdy, jakzzhistorie víme, spory montanistické
hýbaly církvemi asijskými? Vždyťvíra jeho byla dobrá,
neboť, jak sám vyznává, přijal ji prostřednictvím ně—
kterého z učňův apoštolských z úst samého Krista
(auto; yap p. áBíBzšs. . .): proč tedy vydává se ještě
v pozdním stáři svém v takové nepohodlí a nebezpe
čenství?

Aberkios nastoupil cestu na daleký západ proto,
že věřil, že všecky církve, i takové, které některým
z apoštolů bezprostředně byly založeny, jsou povinny
ptáti se stále, co věří Rím, a dle víry jeho u_pravovati
Víru svou. Muž ten svatý následoval tu příkladu svých
velikých krajanů, Polykarpa a Hegesippa, kteří také
odebrali se do Říma, aby spatřili z blízka onu Skálu
Petrovu, jež ve sporu o svěcení Velikonoc otřásla celou

') Catech. I.; Migne, Patr. Graec. T. XXXIII, str. 373.
n. III. (Viz: Katechese sv. Cyrilla Jerusalemského v překladu
Dra J. L. Sýkory; v Praze 1892 — Knihovny katechetské
č. 7. — str. 34.)

2) Lev Vel., Homil. in Nativ. SS. Apostolorum Petri et Pauli.
3) Viz: Pitra, Analecta Sacra, T. II. str. 169.
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Asií. V osobě Aberkiově skládá celý Východ hold
svůj zástupci Kristovu na zemi. Neboť že nikoli mar
nivá zvědavost a touha po spatření pokladův & krás
pohanského Ríma vedla svatého starce toho do města
Petrova, nýbrž touha, aby utvrdil se ve víře Petrově,
toho důkazem jest další jeho pouť apoštolská až nad
břehy Eufratu, na níž největší bylo pro něho potěchou,
že všade, kamkoliv zavítal, nalezl tutéž viru Kristovu,
kterou vyznával Rím.

Těžko dá se určití smysl první polovice verše
dvanáctého, poněvadž třetí slovo bylo setřeno a ne
čitelno již před věky, kdy starý životopisec našeho
biskupa viděl ještě celý kámen na své vlastní oči; snad
že chtěl Aberkios říci, že mu na cestě té byl příkladem
a rádcem sv. Pavel.

Ze čtyř veršů následujících (13—16) dovídáme se,
že Aberkios, jakož i všechny obce, jež navštívil, věřily,
tak jako my dnes, že Kristus Ježiš jest mocí přepod—
statnění přítomen v nejsv. Svátosti v pravdě, věcně a
podstatně pod způsobami chleba a vína. ——Vira (HIETIZ)
_ vypravuje svatý poutník — skýtala mně v každém
shromáždění křesťanů hostinu z Ryby, veliké a čisté,
ze zřídla pocházející. —- Víme již, že Rybou tou není
nikdo jiný, než Kristus Ježiš, Syn Boží, Spasitel. Slova
ánb WWFobsahují pak zřejmou allusi na vody Jordánské,
kdežto epitheton Ryby wav/p.syéů'n;dává na srozuměnou,
že byly ještě rybičky malé (pisciculi), jež název ten
obdržely proto, že zrodily se taktéž ve zřidle a ve zřídle
tom obdržely cosi z přirozenosti oné veliké, neposkvr
něné Ryby Boží. Aby pak o přirozenosti Ryby té, jejíž
božský původ a počátek označuje již samo její sym
bolické jméno, nezůstalo ani nejmenší pochybnosti,
zmiňuje se dále o jejím zrození z nejsvětější Panny,
řka, že Rybu tu polapila Panna neposkvrněná (ó'věčpá

Ea'co napůévsg áyv'rj). A tuto Rybu, kterou nejsvětější
Panna v životě svém nosila, dostával Aberkios jako
posilu. A kdo mu jí poskytoval? Táž zosobněná HIZTIZ,
čili církev sv., jež mu byla na cestách vůdčí hvězdou.

Mezi tímto náhrobkem naším a známým nám již
eucharistickým trojnohem u sv. Kallista je pouze ten
rozdíl, že na stěně v kapli A3 (viz str. 232. nn.)
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dostává neofyta eucharistii j enom pod j e dnou zp ů
sobou. kdežto Aberkiovi podávala církev Tělo Ryby
pod obojí způsobou: chleba i vína, s vodou smí—
šeněho — oivov Xp'nctbv šxouca, zépacpa 3135000;p.sť 59100,
Slovo xšpacpa (smíšenina) jest pak důkazem, že obyčej
přilévání vody do vína mešního sáhá do samých po
čátků křesťanství.

Že slova napůévo; áyvv'jdlužno zde bráti ve významu
slovném a že jest jimi rozuměti Bohorodičku Marii
Pannu, dokazuje již sama konstrukce, jež rozeznává
tuto Neposkvrněnou Matku Syna Božího, která j e nom
je d nou dala světu Rybu ——Spasitele, od druhé choti,
církve, jež přichází na náhrobku pode jménem HIETIZ
a připravuje věrným (gf/tom)]) neustále — čirámvró;
— touž Rybu mystickou. A tak zove náhrobek zřejmě
Pannu Marii Bohorodičkou, hlásaje, že porodila Ichthyse
— Syna Božího.

Ve verši devatenáctém žádá Aberkios čtenářů za
memento pro svoji duši. Podobnou žádostí končí
i nápis Alexandrův: Eipňvvj napa—(oůswzal prrqoxops'votg
stepi 'řijÍW.Oba tyto úryvky litetatury hřbitovní jsou
tedy svědky víry starých křesťanů v působnost
modlitby živých za zemřelé, a tím i víry
v očistec.

Verše 20., 21. a 22. jsou obecnou formulí, pře
jatou z epitafů pohanských; v nich odevzdává svatý
biskup hrob svůj ochraně práva a žádá za potrestání
pokutou peněžitou každého, kdo by se opovážil rušiti
pokojjeho pozůstatků tělesných pochováním jiné mrtvoly
v jeho hrobě.

Poslední verš podává název rodného města Aber
kiova. V kodexech čteme 'lspánok; (Hierapolis), kdežto
na náhrobku Alexandrově stojí “Iepónolt; (Hieropolis).
Poněvadž však fragment náhrobku nalezen byl u Hiero—
pole, není dnes již žádné pochyby o tom, — jak již
výše (na str. 60.) jsme byli pravili, — že na kameni
stálo jméno Hieropolis a nikoliv Hierapolis.

') (Dělat znamená tolik co initiati, zasvěcení v tajem
ství křesťanská.
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Nápis Alexandrův sděluje ještě, že náhrobní kámen
postaven byl r. 300 éry frygické čili r. 216 po Kr.;
skorem s jistotou můžeme za to míti, že i náhrobek
Aberkiův udával ku konci rok, kdy byl zhotoven.

Náhrobek Pektoriův.

Obr. 61. — Náhrobek Pektoriův.

IXGTOZ OůqowíovůleN FENOZ H TOPI ZEMNQ
XPIJZE -AABQv myyň/VAMBPO TON EN BPO TEOIE
GEZUEXIQN TAÁTGJN THÍV ZHN (DI/IE GÁAHEO WXňv
TAAZIN AENAOIZ UAOTTOAOTOT ZOflilHZ'
ZQTHPOZ AFIQN MEAIHAEA AAMBANe 19962011)
EZGIE Hl./VAQN IXGTN EXQN HAAAMAIZ'
[XQT] XOme; APA Al./1.419 AEEUOTA ZQTeg
ET ETAOI MHTHP ZE AITAZOME (DSZZTO OANONTQN
ÁZXA'V/JIE „MEP mMQ KExaPIZMENE GTMQ
ETN [Ur/192yltwegň xaž áďelgostOIZIN EMO/ZHN
[lí/130g ugávn ač'o MNHZEO HEK TOPIOTO.
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T. j.: »Ryby nebeské pokolení Boží, se srdcem ná—
božným užívej, stavši se mezi smrtelníky účastníkem
nesmrtelného zřídla vod, jež Boží mají počátek. Ošetřuj,
příteli, duši svoji nesmrtelnými vodami moudrosti, jež
bohatství dává. Spasitele svatých sladký pokrm beř,
jez chtivé Rybu, maje ji v rukou.

Ichthyse, nasyť tedy, prosím tě, Pane &Spasiteli!
Nechť sladce odpočívá matka, prosím tě, ó Světlo ze
mřelých. Aschandie, otče můj, srdci mému nejdražší
spolu s matkou milovanou (?) a bratry mými, kéž
pokoj Ichthysův jest s tebou; a pamatuj na svého
Pektoria.<<

Náhrobek tento (viz obr. 61. na str. 316.) pochází
nejpozději z první polovice III. století a dělí se ve dvě
části, jež liší se od sebe metrem, jazykem i obsahem.
První část, psaná jazykem klassickým, zaujímá tři
dvojverší (dystycha) metra elogického, a jest úlomkem
většího hymnu církevního nebo též poématu dogmati
ckého, jenž snad původem svým sáhá ještě do dob
apoštolských. Cást ta stojí v čele nápisu, jako kato
lické vyznání víry zemřelého.

Část druhá má již charakter ryze náhrobkový a
skládá se ze čtyř hexametrův a jednoho pentametru.

Nápis ten věnoval syn Pektorius svému zemřelému
otci Aschandiovi, ]) matce, jménem nám neznámé, a
bratrům. Aschandius byl bezpochyby znamenitým
občanem Autunským (Augustodunum) a dobrodincem
tamější křesťanské obce, jako byl ondyno senator Pu
dens ochráncem obce římské.

e prvnich šest veršů stanoví pouze část větší
didaktické písně, jež opěvala nejvážnější tajemství
víry, dokazuje vedle různosti v jazyku, obsahu a metra
také to, že počáteční písmena prvních pěti veršů tvoří
akrostych lXGYž'.,kdežto litera E verše šestého nedá
se již s písmenami následujícími v akrostych spojiti.
De Rossi vidí v ní spíše počátek nového akrostychu:

') Někteří soudí, že ne Pektorius postavil náhrobek ten ze
mřelému otci Aschandiovi, nýbrž Aschandius zemřelému Pekto
riovi. Toť však věc méně závažná, již obsah nápisu nijak se ne
měni.
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EAHIZ(Elpis — Naděje), jehož dvě další dystycha
jsou vypuštěna a nahrazena vlastním náhrobním ná
pisem Pektoriovým. Tuto případnou & hlubokou my
šlenku Mistrovu potvrzují římské epitafy, na nichž
nalézá se Ryba vedle kotvy (IXGYE — EAHIZ), jakož
ifreska Kallistinská, na nichž Ryba jest základem
naděje zmrtvýchvstání. Právem dovolává se též de
Rossi za účelem podepření své hypothesy hvězdy církve
gallské, sv. Iraenea. Ve svých spisech bojuje totiž slavný
biskup lyonský proti Gnostikům, kteří jakýmsi magi
ckým zaklínáním napodobili křest a hostinu euchari
stickou církve, popírajíce zároveň zmrtvýchvstání, a
volá: IXGYZ — EAHIZ: jest zmrtvýchvstání, poněvadž
jest hostina, při níž Bůh sebou samým nás nasycuje.
»Jako totiž chléb zemský přijav vzývání Boha není
obecný chléb, ale eucharistie, záležející ze dvou věcí,
pozemské a nebeské: tak i naše těla přijímajíce eucha
ristii, nejsou více zahynutí podrobena, majíce naději
vzkříšenu býti (na věky).< *)

V čele náhrobku stojí IXGYE,jakožto alfa i omega,
počátek a konec všelikého života nadpřirozeného. Na
náhrobku Aberkiově měl IXOYEepitheton mms—(wm —
zde zove se obpávzog.Ichthys ten má děti, jimiž jsou
rybky-křesťané, zvaní krásně pokolením Božím —
gsícv yévoq— proto, že, ačkoliv ze sebe smrtelné (ěv
Sporéozq),načerpaly si v témž zřídle křestním, jež v »kapli
svátostí< vyplývá ze skály — Krista, cosi z božské
přirozenosti Ryby nebeské. *)

1) »'Q:_ yčzp club 773g dig-to:, npockapůavópavc; ti?; šv.-A);rpw
156 Geo-3, oůxau xor/b; disco; ěctiv, 5003 sbxapwtía, ěv. čím
tpzypdtwv Guyana—Luiz,ěmyaícu 15 má obpavíou' c'útw mů. už
cdma-ca v'wíbv perakupůávwra T-řj; ěvzapw'cíaq, j).-mén EĚVOL'.
<i>-Gland,t-ljv ělníča TĚ; si; aldiva; &vacráoew; šxovmx Adv.
haer. lib. IV., c. 18. n. 5. Mign e, Patr. graec. T. VII. str. 1028;
Českého překladu J an a N e p. D e s old y (Sv. Otce Iraenea Pa
tero kmh proti kacířstvím; Praha 1876) str. 330. Překrásně zove
též sv. Ignác Antioch. eucharistu: »pharmacum immor
talitat1s,antidotum eius, quod est non mori: —
»"Eva ďptov xkůvreg, 'ó; ěotw qáppaxcv aůavacíag, ávríšcwg
toů p:?j činoťžavsiv, 5005! Cnv ěv 'Incoů XPLGÍLP && “turné;“
Epist. ad Ephes., XX. Migne, Pair. graec. T. V. p. 661.

') špice ve druhém verši místo xp'ňcx'. od xpaoim jest
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Nesmrtelny'mi vodami moudrosti, jež bohatství
dává, rozuměti dlužno Písmo sv. 1)

Po křtu sv. náleží neofytovi hostina. Mělťji věřící
v kapli A3 u sv. Kallista, Aberkios ji našel v každé
křesťanské obci, a ani v našem poématu nechybí. A
odstavec ten, jenž opěvá povahu hostiny té, jest tak
jasný, že po tom, co posud řečeno bylo, nepotřebuje
žádného kommentáře: pokrmem jest zase Ryba, Tělo
Boha našeho, Spasitele světa. Náhrobek Aberkiův mluvil
o obou způsobách eucharistických: epitaf Pektoriův
odhaluje nám starý obyčej přijímati nejsv. Svátost na
ruku pod způsobou chlebaf')

Nejstarší svědectví o eucharistii, čerpaná z litera
tury církevní, jsou pak tato:

»Dokété — píše sv. Ignác křesťanům Smyrnensky'm
— zdržují se večeře Páně & modlitby, poněvadž ne—
vyznávají. že večeře Páně jest tělo Spasitele našeho
Ježíše Krista, které za naše hříchy trpělo a kteréž
Otec dle své dobroty vzkřísil.<<3)

Sv. Justin, ňlosof mučeník, popisuje hody eucha—
ristické prvních křestanů ve své apologií, podané ci
saří Antoninovi Zbožnému r. 138, takto: »Políbením se
vespolek pozdravujeme, modlení dokonavše. Na to do
náší se tomu, jenž předkuje nad bratřími. chléb a číše
vody a vína, jež on přijav, chválu a slávu Otci veškeren—
stva ve jménu Syna &Ducha svatého koná a děkování
za udělená od Boha dobrodiní obšírně činí. A když
on prosby a díky eucharistii byl dokonal, lid veškeren
tu přítomny volá: Amen. Amen v hebrejském jazyku
znamená: staň se. Když přednosta byl eucharistii do—

imperatív aoristi; podobně máme ve verši 8. 7-1'WÍČ0PL5místo
“Atrašopm.

') 90903 0ve verši třetím má. ty'ž význam jako u sv. Pavla
v listě k Efesky'm V. 29., t. j. fovere, zahřívati, ošetřovati.

3) Utvám) místo Tao/dwi; sss—temám; _ jez chtivé tou
žebně.

3) »Ab eucharistia et oratione abstinent; eo quod non conti
teantur eucharistiam carnem esse Servatoris nostri Jesu Christi,
quae pro peccatís nostris passa est, quam Pater sua benignitate
suscitavit.c List k Smyrnen. č. VII., překladu S ušilovatSpisy
sv. Otcův apoštol. a Justina mučeníka; Praha 1874) str. 94.
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konal, a když lid veškeren dovolal, jahnové od nás
jmenovaní rozdávají každému ze přítomných přiúčast
niti se posvěceného chleba, vína a vody, a k nepří
tomným dary ty donášejí.< ') A po té vysvětluje sv. muž
císaři, že eucharistie, kterou přijímají, není obyčejným
chlebem, ani obyčejným vínem, nýbrž pravým Tělem
a pravou Krví onoho Ježíše, který vzal na sebe při
rozenost lidskou, aby nás vykoupil.")

V kanoně staré mše gallské nacházíme pak ná—
sledující modlitbu: »Obnovujíce tedy památku umu
čení a zachovávajíce přikázání Jednorozeného, prosíme
Tě, Otče všemohoucí, abys na tyto věci stvořené,
(chléb a víno) na oltáři Tvém ležící, ducha posvěcení
vylil, aby přelitím nebeské a neviditelné svátosti chléb
ten se proměnil v tělo, a kalich proměněný v krev by
byl náplní milosti a lékem pro všechny jej přijímající.<<3)

Vedle této mešní modlitby, jež velebí Krista Ježíše
jako divotvorného lékaře v eucharistii, dlužno položiti
ještě uvedené nedávno svědectví Iraeneovo, v němž spo
juje překrásně eucharistii se zmrtvýchvstáním.

Uvedli jsme těchto několik dokladů na místě tomto
proto, abychom ukázali, že ne méně jasně, než pa
mátky psané, mluví i kameny a malby o katolickém
dogmatu o skutečné přítomnosti Krista Ježíše v nejsv.
Svátosti se svým božstvím i člověčenstvím m ocí př e
podstatnění chleba v Tělo a vína v nejsvět. Krev.
Proto žádný theolog, jenž v traktátě o eucharistii
bude se dovolávati sv. Ignáce, Justina &Iraenea, nepo
mine ani těchto památek hřbitovních, jichž vážnost
jest nejednou větší než toho či onoho starého učitele

.) Apol. 1. č. 65. (Překladu S ušilova, ]. c., str. 293)
*) 1bid_ n. 66_; 'Exsívou “co-3cszommjšvro; '[ncoů mi

voip—Artmi odpa áčtšáxg—npev eivam Srv.: Pawlicki, 0 po
czatkach chrescijaňstwa, str. 60.

3) »Recolentes igitur (passionem) et servantes praecepta
unigeniti deprecamur pater omnipotens, ut his creaturis altario
(sic) tuo superpositis spiritus (sic) sanctificationis infundas, ut per
transfusione (sic) caelestis adque inuisibilis sacramenti panis hic
mulatur, in carnem et calex (sic) translalus in sanguine, sittotius
gratia, sit sumentibus medicína.“ Viz: Mone, Latein. u. griech.
Messen; Missa III., str. 21.
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církevního, protože mluví jimi nikoliv jednotlivec,
nýbrž c e 1á círk e v v nejodlehlejších zákoutích svých
atýmž symbolickým jazykem vykládávnich
svoji věrouku.

A nyní vstupme ještě jednou do »kaplí svátostíx.
Tam u trojnohu, na němž kněz koná nejsv. Oběť,stojí
Matka-Církev. Její pozdvižené ruce dokazují, že mluví._
Nám zdá se, že zpívá hymnus — a sice ne jiný, než
týž, který vyryl Pektoríus na náhrobku svých rodičův.
Matka ta ulovila rukou kněze svého rybku, naučila jí
pravdám víry a potom ji přivedla ku prameni křest—
nímu. Křestíc pak zpívá čtyři první verše našeho ná—
pisu, jež můžeme nazvati hymnem na počest křtu sv.,
v němž opěvá podivuhodnou sílu svátosti této a moc
přetváření bytosti hříšně v dítě Boží. A po koupeli té
chystá pro rybku ještě větší bohatství duchovní. Béřeť
neofytu za ruku a vede ho — podobně jako pode
jménem 1113.le vedla Aberkia — ke stolu a tu při
pohledu na hody, rukou kněze uchystané, intonuje
hymnus na počest eucharistie: Beř, jez a pij chtivě
pokrm a nápoj, jenž lidským očím jeví se jako chléb
a víno, ale ve skutečnosti jest pravým Tělem a pravou
Krví toho Spasitele, kterého z Ducha sv. počala Panna
neposkvrněná (ó'v ěčpášato mp 'évc; áyw'j).

Neofyta přijal již sladký pokrm Spasitele svatých
(usknčša Bpůsw owtňpo; áyíw\/): spojení S Bohem na zemi
jest dokonáno. Avšak dle slov Kristových — »bude—li
kdo jisti z chleba tohoto, živ bude na věky< (Jan VI. 52)
— má ono spojení potrvati celou věčnost! O tom
poví nám zase druhá část nápisu, již nazveme hymnem
na počest zmrtvýchvstání.

tení prvních šesti veršů jest úplně ustáleno; za
to však veliké potíže činí část druhá. Zvláště verš“
sedmý "nazván byl vhodně křížem vykladačů nápisu
toho (crux interpretu m), neboť nejznamenitější
ňlologové a archaeologové zkoušeli na něm sil svých
— a všichni snad marně. Nejlepším zdá se býti do“
plnění Pohlovo, jenž čte: 'lxaút' 15:91:31?3191... a překládá:
Rybo, nakrm mne tedy, prosím, Pane a Spasitelil3)

') Viz:Das Ichthys-Monument von Autun, str.
10. Pitra. čte: 717_3131y_eůott' 31,01. .. & překládá.: »Ad piscem
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Ctení to přijímá též Wilpert, ale výraz chtášew béře
v tom významu, jaký má v horském kázaní Pána Je
Žíše: »Maxdpisi ol nazvána; mai čitpďivtsg “rl-,včixaiosúv—qv,
Sn aůtol Zspzqsa-rjcsvm — Blahoslavení, kteříž lačnějí
a žízněji po spravedlnosti: neboť oni nasycení budoua
(Mat. V. o.), t. j. budou ve spojení s Bohem. Dlejeho
mínění neprosí tu Pektorius za sebe, nýbrž prosí
Ichihyse, aby týž nasytil úplně zemřelé rodiče jeho a
příbuzné, připustě jich co nejdříve k patření na Boha.
Takovým výkladem jest pak souvislost mezi veršem
sedmým a následujícími, jakož i mezi druhou a první
částí nápisu zjednána. První část jedná o dvou nej
hlavnějších svátostech: křtu sv., jako podmínce sine
qua non, a eucharistii, jakožto závdavku šťastného
zmrtvýchvstání; část druhá jest pak applikací této
všeobecné pravdy na specielní případ, t. j. na rodinu
Pektoriovu. ')

Verš osmý jest jedním z nejkrásnějších pro titul,
jaký dává Pektorius Rybě, zova ji: quo; TO530/5)th —
světlem zemřelých. Za kommentář titulu toho mohou
sloužiti slova sv. Iraenea: »Slovo tělem stalo se,. . ..
aby v těle Pána našeho objevilo se světlo Otcovo a
od jeho rudostvoucího těla přešlo v nás, a tak člověk
přešel vneporušitelnost, ozářen jsa světlem otcovským. <<1)
Kristus pak pravil sám o sobě: »Já jsem světlo světa
(Jan VIII. 12.); & »Lumen meum Christe —
Kriste, světlo mě!: — volali sv. mučeníci. 3) Týž pří
domek dávaji pak Kristu i jiné náhrobky gallské i římské.
A jako Pektorius modlí se za. své rodiče, modlí se
i církev ve svém mešním kánonu za všechny své ze
mřelé děti: >Račiž jim, prosíme Tě, ó Pane, a všem

mea effundatur oratio< (Spicil. Solesm., T. IV.); dle Garruc
ciho zní verš sedmý: »'17_5-5,y_sipě o'ípapa, Xilaicpai, Béma-ta
šíbr-r,; — O piscis, ecce manus paratas, teneam te Domine Sal
vator—.c(Mél. d'Epigr., str. 41)

|) Viz: Wilpert, Principienfragen, str. 57.
2) Adv. haeres., lib. IV. c. 20. n. 2. ,Migne, Patr. graec.

T. VII. str. 1033. (Překladu Desoldova str. 333. n.)
) Acta sinc. Martyr., edit. a. 1713,str. 586.
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v Kristu odpočívajícím dopřáti místa ochladu (občer
stvení), světla a pokoje.< ])

Jak velice liší se tu zase obsahem náhrobky kře
sťanské od pohanských, z nichž mluví často zoufalost
nebo aspoň tichá žaloba na věčné. hluboké tmy, ob—
kličující ty, kteří kdysi byli, a o nichž nikdo neměl
jistoty, zdaž ještě jsou: »Poutníče, nechtějž mně zlo
řečiti, neboť nemohu v temnotách se brániti,< —
čteme na jednom z takových kamenův 11Le Blanta,
kdežto jiný zase hlásá: »Zde v temnotách odpočívám,
já nešťastná dívka Zmyrna.a 2) Naopak Pektorius jest
o své drahé zemřelé kliden, jelikož doufá, že, nedošli-li
ještě do světla věčného, urychlí chvíli tu modlitbou
k Ichthysovi.

Ve verši 10. nestál, dle mínění P. Davina, pří
vlastek ykuxspíy,nýbrž spíše prý se tam nalézalo jméno
matky Pektoriovy; myšlenka ta zdá se i nám býti
šťastnou a odůvodněnou.

M\i'fjoeove verši 11. stojí místo p:)ňcat nebo Přf/1030?
a upomíná na římskou náhrobní formuli: »Cum san
ctis in pace! — se Svatými v pokojík

Ve třech posledních verších vyznává Pektorius
víru v »obcování Svatýcha. Neboťjednak prosí Ichthyse
za blaženost nebeskou pro svého otce, matku a bratry,
jednak pak doporoučí se závoveň jejich vzpomínce a
modlitbě, by i sám mohl se po smrti dostati do světla
věčného.

* * *

Majíce nyní před očima náhrobky Aberkiův i Pe
ktoriův spolu s fresky Kallistinskými, vidíme, že po
dávají spanilé svědectví následujícím dogmatům kato
lickým. Dosvědčují:

I. Že Kristus Ježíš jest Bůh i Člověk, zovouce ho
Synem Božím, Pastýřem neposkvrněným a vše

') Srv. též: Sacrament. papeže Gelasia; Muratori:
Liturg. rom., T. I. str. 749., 760., 761.

*) »Viator, noli mihi maledicere, nequeo in tenebris respon—
dere.< — »Hic jaceo infelix Zmyrna puella tenebris.< Viz: Le
Blan t, Inscript. chrét. de la Gaule; T. [. p. 1—3.
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vidoucím, Pánem a Spasitelem, sladkým pokrmem
pod způsobami chleba a vína, Světlem zemřelých.

II. Že církev římská byla ve století II. a III. poklá—
dána za učitelku všech věřících a její biskup za
neomylného učitele a zástupce Kristova na zemi.

III.. Že křest sv. jest první a nejdůležitější svátostí,
jež obmývá duši ode všech hříchův a činí ji po
svěcující milostí účastnu přirozenosti Boží, a že
církev udělovala svátost tu v prvních stoletích po—
nořováním, spojeným spoléváním.

IV. Že stará církev věřila ve skutečnou přítomnost
Krista Ježíše v nejsv. Svátosti mocí přepodstat
nění, že udělovala Večeři Páně jak pod jednou
tak pod obojí způsobou, že přilévala do vína trochu
vody, ze kladla nejsv. Svátost při přijímání vě—
řícím na ruce.

V. Že knihy Písma sv. jsou napsány z vnuknutí Ducha
sv., — neboť pravdy v nich obsažené duši vskutku
obohacují, zajištujíce jí spasení.
Že šťastné zmrtvýchvstání jest následkem požívání
nejsv. Svátosti.

VH. Že prvotní církev modlila se za zemřelé a věřila
tedy v očistec, a zároveň prosila a očekávala po—
moci od Svatých v nebi.
Kromě toho dosvědčují oba náhrobky, že Východ

a Západ užívaly téhož tajemného jazyka a týchž for
mulí liturgických, a že nejen Gnostikové a jiní haeretici
měli své dogmatickéhymny(c armina d ogmatica),
nýbrž že i církev katolická vyjadřovala hned ve své
kolébce nejdůležitější pravdy víry formou poetickou.

A tak nebude již žádnému s podivem, uslyší—li,
že nejznamenitější badatelé starožitností křesťanských
a znalci jazyka řeckého dávají jednomu i druhému
nápisu tak stkvělýchnázvů,jako: priscae aetatis
gemmula; poemation elegantia graecanica
venustissimum; venerandum christianae
antiquitatis et ópůočočíag živ-:wqxagoktxňq mo—
numentum, nobilissima sancti Irenaei ec
clesia non indignum; pretiosissimummonu—

V .
h—I
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mentum traditionis de sanctissimo eucha
ristiae sacramento; symbolum fidei. .t. j.:
perla dřevních věků; báseň výtečnou řečtinou vyni—
kající; úcty hodný pomník křesťanské starobylosti a
pravověrnosti vskutku katolické, nejvznešenější církve
sv. Irenaea nikoli nehodný; nejvzácnější pomník tra
dice o nejsv. Svátosti oltářní; symbol víry, atd.<<')

g 2. Biřmováni.

]. De Rossi našel ve staré sbírce nápisů, chované
ve veřejné knihovně ve Verduně, následující epigram,
složený pravděnejpodobněji papežem Damasem a umí
stěný od něho na stěně křtitelnice u hrobu svatého
Petra ve Vatikáně: 9)

»Istic insontes caelesti flumine lotas
Pastoris summi dextera signat oves
Hua imdis generate veni quo sanctus ad unum
Spiritus ut capias te sua dona vocat
Tu cruce suscepta mundi vitare procellas
Disce magis monitus hac ratiane loci.<<

T. j.: »Zde ruka Pastýře nejvyššího maže nevinné
ovečky, pramenem obmyté nebeským. Sem přijď, ve
vodách zrozený, kam Duch sv. tě volá, abys všechny
dary jeho přijal. Kříž obdržev uč se unikatí bouřím
života, pamatuje vždy na místa toho posvátnost.<<

První verš velebí pramen křestní jakožto mající
moc očišťovati ode skvrn hříchu; ostatní část epi—
gramu jest hymnem na počest svátosti biřmování a
označujeudělovatele, viditelné znamení
a neviditelnou milost této svátosti.Jindebyl
obyčejným udělovatelem sv. biřmování biskup; v Rímě

') Viz: Spicil. Solesm., T. I. p. 551., 563.; P. Buck,
Acta sanct., T. IX. str. 492.; Frant. Lenormant (syn) vMé—

lange d' archénologie,Paris 1856, Vol. IV.; Ros si, Inacript. christ.T II. p. XX.
*)Viz: De Rossi, Bullett. di arch. crist. r. 1869 str. 30.

Z téhož ročníku vzaty jsou i druhé nápisy, jez tuto uvádíme.2Arcliacologie křesťanská.
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udílel je sám papež (P as to r s 11mm u s), znamenaje
čelo biřmovancovo znamením sv. kříže — d e xt er a
signat oves . .. tu cruce suscepta. ..

Akt biřmování označuje autor nápisu slovem:
si gn are; Rekové užívali slova: oqpainew. Biřmování
samo nazývalose: signaculum dominicum,
chrismaspiritualisunguenti,unctio,unguenti
mvsterium, chrisma sanctu m, chrisma sa
lutis, cuppayíq,y_pícpa,púpov.Od slova signare dostalo
místo, na němž papež uděloval v basilice vatikánské
biřmování, sedě na katedře sv. Petra, název signa
torium.

Jako svátostnou milost biřmování udává nápis
dary Ducha sv. (dona sua ad unum), a zvláštědar
zmužilosti ku přemáhání pokušení a nebezpečenství
života. Podobně učí sv. Cyril! Jerusalemský, >že křest
sv. a balsam mystický dávají sílu ku přemáhání mocí
nepřátelskýcha. ')

2. Na příkrově sarkofágu jistého Katervia aSeve
rina v Tolentině čteme:

QVOS DEI SACERDOS PROBIANVS LAVIT ET VNXIT

T. j.: »Jež kněz Boží, Probianus, obmyl a pomazal.<<
——Probianus byl biskupem.

I zde jest řeč o dvou různých svátostech, neboť
slovo lavit týká se křtu, unxit biřmování. Podob
nými slovy charakterisuje též básník Prudentius kře
sťana, jenž přijal svátosti křtu a biřmování: »lotus et
unctus — obmytý & pomazanýcf) a sv. Rehoř
Tourský, když praví, že »jest obmyt a pomazán bal—
sámem — ablutus et balsamo unctus<<.3)

3. Věřící prvních dob dostávali svátost biřmování
obyčejně hned po křtu sv., čehož důkazem jest mimo

') »Sacrum baptisma et mysticum unguentum dat vim ad
debellandas adversarias potestates.: C a t e c h. Mv s t a g 0 g i c a
III.: De sacro chrismate; Mi gne, P atr. graec. T. XXXIII.,
n. IV. pag. 1089.

') Apotheosis contra Judaeos.
3) Viz více u Ros siho, 1. c., str. 22.
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jiné též epigram Damasův. Dva následující nápisy pak
hlásají, že udělována byla svátost ta také zvlášť, od
dělené:

D ' P.

VALE ' QVI LEGERIS
LIBENS

PICENTIAE
LEGITIMAE
NEOPHYTAE

DIE' V' KAL' SEP
CONSIGNA'l“AE

A LIBERIO PAPA
MARITVS

VXORI
BENEMERENTI

DVPLICEM
SARCOPHAGVM
CVM TITVLIS

HOC LOCO

POSVIT

T. j.: »Buď zdráv, kdož čísti to budeš. Libens
Picentii Legitimě, neofytce, jež V. dne před Kalendami
záříjovými od papeže Liberia pomazána byla. Manžel
choti své zasloužilé dvojitý sarkofág s nápisy na místě
tomto položil . . .<<

Náhrobek tento, pocházející ze Spoleta, uveřejnil
již Baronius ve svých Annalech církevních jakožto
cenné svědectví pro sv. biřmování. 1)N e 0 p h y t a značí
tolik co »pokřtěnáa; a tato neofytka přijala později
z ruky samého papeže Liberia pomazání — con sig

22 ') Annal. Eccl. ad an. 367; Aug. Vindel. 1738, T. W.p. 7.
*
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nata — čili sv. biřmování. Poněvadž pak to byla čestná
událost pro celou rodinu, proto zvěčnil ji muž zemřelé
na náhrobní desce.

4. Ještě jasněji mluví o odděleném přijetí obou
svátostí nápis Maurův.

DEPOSITVS PVER MAVRVS ANNO
RVM QVINQVE MENSORVM TRES
NONS AVGVSTAS BIMVS TRIMVS

CONSECVTVS EST

Bima trima die dos reddita, bima trima
die legatum solutum est, byly právní formule
římské, znamenající, že část věna nebo odkazu vypla
cena byla v roce druhém & ostatek v roce třetím.
Táž formule nalézá se i v našem nápise a hlásá, že
Maurus obdržel cosi ve druhém & cosi zase ve třetím
roce svéhoživota.Výraz consecutio, consecutus
est, znamenal v tajemném jazyku prvních křesťanů
přijetí svátosti křtu nebo biřmování; 1) a poněvadž
epitaf tento rozeznává dvě data tajemného »obdrženíc
onoho, zřejmo, že Maurus dostal Vdruhém roce svého
života křest sv. a ve třetím sv. biřmování.

5. POSTVMIVS EVTHEMION FlDELlS QVI GhATIAM
SANCTAM CONSECVTVS EST PRIDIE NATALI SVO.

T. j.: »Postumius Euthemion, křesťan, který ob—
držel milost Boží v předvečer svých narozenin.<

Epitaf Picentiin rozeznával dva stavyrzesnulé: ne
o p h ý ta ——c o nsig nata; podobně čteme na náhrobku
Postumiově: fidelis — pokřtěný,a »gratiam san—
ctam co nsecut us est<<, což nemůže značiti leč
biřmování.

.) Důkazem, že také svátost biřmování byla pojata v povin—
nost sekreta, jest list Innocence I. k Decentiovi, biskupovi v Gubbio,
kde papež, odpovídaje mu na předložené otázky, neudává formule
svátosti biřmování z obavy, aby nevěřícím nebyla vyzrazena —
ne prodere videre tur. Viz: Cou sta nt, Epist.Rom.Pont.,
str. 885
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6. Následující nápis jest části epitafu krále Chlod
víka a pochází z konce V. století:

MOX PVRGATVS AQVIS ET CHRISTI FONTE RENATVS

FRAGRANTEM GESSIT INFVSO CHRISMATE CRINEM.

T. j.: »Brzy očištěn ve vodě a obrozen ve zřídle
Kristově hlavu měl křížmem na ni vylitým vonící.<<

?. Ve slavné epigrafické sbírce palatinsko-vati
kánské jest nápis, který velebí jakéhosi Marea jako
mužného obhajce víry & výsad stolice apoštolské v do
bách velikých převratů, jež vypudilý papeže z Ríma. Zní:

Džgne tenes praemz'um Marea pro Nomine X—PÍ
Vindz'ce quo vinit Sedes apostolz'ca,
Praesulis in vicibus clausz'stz'1) pectora saeva
Ne mandata patrum parire “) ulla fides
Tuque sacerdotes docnisti crismate sancto
Tangere bis nullum indica posse Deo
Te quaerunt omnes te saecula nostra requirunt
Tu fueras meritus pontificale decus
Pauperibus largus m'xisti nulla reservans
Dedisti multis quae modo solus habes.
Hoa tibi care pater (justa) pietate notami
Ut religant 3) cnncti tam 4) bene cla-rus eras.

T. j.: »Zasloužené odměně se těšiš, Mareo, kterýž
pro jméno Kristovo bránil jsi práva stolice apoštolské.
V zastoupení Náčelníkově rozbouřené tišil jsi mýsli,
aby z vírý Otcův nic se neztratilo. Tý učil jsi těž
kněze,že z rozkazu Boha samého není dovo
leno nikoho dvakráte křížmem sv. po
m a z a t i. Tvé jméno jest na rtech všech, tebe oslavují
doby naše, neboť stolice biskupské byl jsi v pravdě

l) Clausisti snadmístodomuisti.
2) Souvislost žádá, aby se opravilo na.znění: ne perderetulla fides.
3)Religant místorelegant.
4)Tam místo quam.
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ozdobou: k chudým byl jsi štědrým neobmezeně, mno
hým rozdával jsi, co nyní sám máš. To napsal jsem,
Otče drahý, úctou veden spravedlivou, aby o zásluhách
tvých zvěděli všichni.:

Kdo byl onen Mareas? Zajímavou otázku tu obja
sňuje nalezená před nedávnem ve chrámě Matky Boží
na Transtevere velká mramorová deska, na níž, ač
již velice jest otřená, možno ještě čísti nápis:

REQVIESCIT IN PACE MAREAS FB ')
SI

QVI VIXIT.... poS'l' BALI l_N D—Č- 1112)

T. j.: »Odpočívá v pokoji kněz Mareas . . . zemřel
roku 5555“

Téhož roku 555 zemřel ve vyhnanství v Syraku
sách, po desítileté nepřítomnosti v Rímě, papež Vigi
lius. Týž poslal z Katanie na Sicílii do sídelního města
svého biskupa Valentina a kněze Ampliata, aby jeho
jménem vedli správu v Římě; oba však dostali se do
zajetí, kde dal Totilas Valentinovi utíti ruce. Kdo ujal
se místo jich vlády v zastoupení papeže — vyhnance?
Z nápisu se dovídáme, že v oněch těžkých dobách,
kdy Gothové obléhali a drancovali Rím, řídil církev
římskou kněz Mareas. Získal pak si týž zásluh o církev
nejen usmířením poddaného lidu, nýbrž ještě více tím,
že zachoval čistotu víry, odsuzuje všechny ty, kdož
v nepřítomnosti papežové proti tradicím církevním za
váděli obyčej, udělovati dvakráte svátost biřmování.
Ze pak šlo Mareovi skutečně o obranu svátosti a ni
koliv jen o nějaké pomazání čistě rituelní, jaké později
udileli přede křtem Sardové s dovolením papeže e
hoře Vel., dokazují slova: ju dic e D e 0 tangi ch ri
smate sancto bis nullum posse, t. j. žeza—
kazuje opětování mazání toho nikoliv mocí zákona
církevního, nýbrž mocí zákazu Boha samého.

Křížmo zváno tu svatým; proč, vysvětluje pěkně
sv. Cyrill Jerusalemský, když píše: »Toto svaté poma—

') Presbyter.
2)Post consulatum Basilii indictione III.
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zání (chrisma) jest duchovní ochranou těla a spasitelnou
záštitou dušec ') »Hleď,<<— praví o něco výše 2) —
»at nedomníváš se, že to jest mast pouhá. Neboťjako
chléb eucharistický (svátostný) po vzývání Ducha sv.
není již prostý chléb, nýbrž tělo Kristovo: tak isvatá
mast tato není více pouhá ani — jak by snad někdo
řekl —- obyčejná (mast) po vzývání, nýbrž milost Kri
stova a působitelkyně Ducha sv. povstalá přítomností
jeho božství . .. Viditelnou mastí maže se tělo, avšak
Duchem svatým a oživujícím posvěcuje se dušea

8. Jako vedlejší svědectví, že církev udělovala sv.
biřmování též hned po křtu sv., může sloužiti také
poněkud delší nápis řecký, věnovaný mužem jakési
Flavií, přívržence gnosticismu.3) Nalezen byl kolem
r. 1850 při Via Latina; dnes nalézá se v museu Kir
cherově. Tvar jeho liter poukazuje k tomu, že patří
spíše do III. než do IV. století. Pomíjíme částí, v nichž
projevuje zemřelá své přesvědčení gnostické; pro nás
nejdůležitější jest verš druhý, v němž Flavie praví, že
»po očištění v prameni pomazána byla neporušitelným
a čistým balsámem (mastí)<<:

AOYTPOIC XPEICAMENH íp MYPON AQGITON APNON.

Ze spisů sv. Otců 4) totiž víme, že pohané a sekty
gnostické, aby zničili křesťanství, snažili se stavěti proti
evangeliu evangelium, zavádějíce do svých obřadů ná
boženských očišťování a mazání na způsob křtu a
biřmování. Totéž pak dosvědčují ipohanské náhrobky,
na nichž zachovaly se formule přejaté skorem do slova
z theologického slovníku křesťanského. »Renatus in
p erp etu um ——obrozený na věkya, praví ku př. epitaf
následovníka kultu Mitrova; a na jiných čteme:

1) »"EO'TL7619 10610 (micva) Tb čb./tov,meupatwbv odmena;
ivlmňpwv, mi H'JUX'ĚCcwtfípwm Catech. Myst. III.; Migne,
1. c., n. VII. (Překladu S ýkorova str. 341)

") L. 0., str. 1089. n. III. (Překladu Sýkorova str. 845. n.)
3) Viz: De Rossi, ]. 0., str. BO.; Corpus Inscript. Graec.,

Vol. N. D. 9595. a., str. 594; Civiltá Cattolica 1858, ser. lIl..
vol. X., str. 857.

') Viz: Iren., Advers. haereses; I. 18.



»taurobo lium percepi . .. taurobolium ac—
cepit —- obdržel jsem . . . obdržel očištěni krví vol—
skou.<<') A do řady těchto náhrobků, jež mohli bychom
nazvati parodií nápisů křesťanských, náleží též nápis
Flaviin; neboť slova: »Xoútpozgxpewapévn Xpisroů [).ópova'ícpgi
Tov, áyvávc připomínají křest katolický a biřmování, jež
neofyta obdržel častokráte hned po vystoupení z pra—
mene křestního, dle slov Tertullianových: »egre ssi
delavacro perungimurbenedicta unctioneď)

% 3. Pokání. Dobré skutky.

Že žádala církev od hříšníka dostiučinění za hříchy,
jichž po křtu sv. se dopustil, dosvědčují náhrobky pa
pežů Marcella a Eusebia, kteří, jak jsme výše pově
děli,3) proto do vyhnanství odešli, že učili nešťastné
odpadlíky »oplakávati své hříchya

Ve shodě s pomníky římskými jsou nápisy gallské,
jež zachovaly nám zvěsti o trestech, jež trvaly často
dlouhá léta. Tak čteme u Le Blanta 4) následující ly
onský epitaf z r. 520:

EPITAPHIVM CARVSAE RELlGIOSAE

QVI (sic) EGIT PENETENTIAM (sic) ANNVS VIGENTI
ET DVOS.

T. j.: »Náhrobek řeholnice Carusy, jež činila po
kání po 22 léta.<<

Názetr »religiosaa dává na rozum, že Carusa
přijala řeholní roucho, aby dle starých trestních ká
nonův učinila zadost za svá provinění.

Jiné kameny 5) vyprávějí nám o dlouholetých
poutěch, jež zemřelý vykonal na dosažení odpuštění
trestu za hříchy, buď dobrovolně, buď z rozkazu církve.
Neboť církev dávala nejednou hříšníkovi do ruky hůl,
žebráckou mošnu a list, zajištující mu u kněží a v klá

') Viz: Le Blant, Inscr. T. II., p. 71.
2) De bapt. c. VII.
3) Viz str. 77. nn.
') Inscript. T. II. n. 663. str. 543; srv. též n. 696.,708.
$') Viz n. 17., 615.
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šterech útulek, teplo, chléb a vodu, & posílala jej ke
hrobu Svatých a spolu i sama se modlila, abý Bůh
přivedl pokleslého domů napravena a očištěna.

Z nápisu, nalézajícího se na soše Hippolýtově v Římě,
se dovídáme, že půst byl ve III stoletíustálenýmobý
čejem &veřejnou přípravou na svátky velikonoční.

Již dříve uvedli jsme nápisy, které hlásají, že pro
puštění otroka na svobodu jest pro duši lékem a spásou;
zde pak položíme ještě jeden podobný epitaf z r. 487,
který-proto jest zajímav, že se v něm děje zmínka
o propuštění šesti osob mocí testamentu znamenitého
muže Manneleuba: ')

HIC REQVIESCIT VIR VENERABILIS MANNE
LEVBVS QVI VIXIT... OBIIT IN PACE... BOETIO
VERO CLARISSIMV CONSVLE. RELIQVIT LIBERTVS
ID EST SCVPILIONE, GERONTIVM, BALDAREDVM,
LEVVERA, OROVELDA, IDELONE.

T. j.: »Zde odpočívá ctihodný muž Manneleubus,
jenž žil... Zemřel v pokoji za konsulatu Boetia Vera.
Na svobodu propustil Skupiliona, Gerontia, Baldareda,
Leuveru, Oroveldu & Idelona.<

% 4. Poslední pomazání.
Le Blant uvádí ve své sbírce epitaf, pocházející

z r. 492, který všeobecně pokládá se za svědectví pro
svátost posledního pomazání. *) Jest. to epitaf násle
dující:

HIC IN PACE QVIESCIT
ADIVTOR QVI POST
ACCEPTAM POENITENTIAM
MIGRAVIT AD DOMINVM
ANN' LXV MENSES VII DIES XV
DEPOSITVS S' D' IV KAL' JANVARIAS
,? ANASTASIO V' C' CONSVLE

l)LeBlantl.c., n. 379.
?) Inscr. T. 11., str. 487. n. 623.
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T. j.: »Zde odpočívá v pokoji Adjutor, jenž po
přijetíposledníhopomazání (post acceptam poeni—
tentiam) odebral se k Pánu, maje let 65 atd. Za
konsulatu Anastasiovam

Těže formule:»accipere poe nitentiama uží
vají pak i synody a učitelé církevní na označení svá—
tosti nemocných.»Qui recedunt de corpore poe
nitentia accepta...<<_ čteme ve III. kánonu první
synody Orangeské; a sv. Rehoř Toursky'-píše: »Marek . . .
zachvácen náhle bolesti v boku, oholil hlavu a příjav
poslednípomazání (poenitentiam accipiens) vy—
pustil ducha.<<')

g 5. Duchovenstvo.

V díle třetím knihy I. pojednáno bylo všeobecně,
hlavně se stanoviska historického, o poměru kleru
k ostatním věřícím a bylo řečeno, že zásadní ten roz
díl mezi oběma sáhá až do dob apoštolských. Nyní
pak slyšme svědectví pomníkův o tom, že nejen vyšší,
nýbrž i nižší stupně hierarchické existovaly již dávno
před Konstantinem Velikým.

1. Z náhrobků papežů z dob pronásledování na
lezl de Rossi v katakombě sv. Kallista úlomky násle—
dujících čtyř kamenův:

ANTEPQEEm _
(DABIANOC EHI NR
Aorklc
EYTYXIANOC EHIC

Zkratka NR (Martyr) jest na náhrokku Fabi—
anově vyryta značně měně hluboko než ostatní část
jeho epitafu. De Rossi soudí z toho, že snad již v polo
vici III. století nebylo dovoleno psáti na hrobech mu
čeníků titul »Martyr<< bez předchozího dovolení pa
pežského & bez ofíicielního udělení úcty mučeníka ze

') »Marcus . . . subito lateris dolore detentus, caput totondit,
atque p 0 en itentiam accipiens, spiritume xhalavitc; Hist.
Franc., VI. 28. Srv. též: D e R 0 s s i, Inscript. T. I., str. XLV. n.

')
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mřelému skrze církev; &poněvadž po smrti Fabianově
trůn papežský po 18 měsíců byl neobsazen, proto
i uznání se strany nejvyšší moci nemohlo státi se ihned,
a. tak teprve po uplynutí jisté doby dopsána byla.jinou
rukou kvalifikace »Martyrc. Takovým způsobem byl
by pak epitaf Fabianův nejstarším monumentem slavně
kanonisace a veřejného prohlášení mučenictví. .)

2. Z nápisů, věnovaných zemřelým biskupům,
zasluhuje zmínky epitaf Flavia Latinia, který se nalézá
v kostele sv. Faustina v Brixenu. Jet zajímavým proto,
že udává stupně, po nichž dospěl Latinius k důstoj
nosti velekněžské:

1) Uvádíme zde tento důležitý passus de Rossiho celý: »ll
titolo solenne di martire ed il culto ecclesiastico, che a quel titolo
era congiunto, non si davano pubblicamente e, diro cosi, official
mentea libito dei fedeli e degli autori delle inscri—
zioni sepolcrali. Notissimo e il fatto avvenuto in Cartagine in
nanzi alla persecuzione di Diocleziano, e che fu prima scintilla
del grande incendio dello scisma dei Donatisti. Lucilla matrona
cristiana fu ripresa dall' arcidiacono Ceciliano ed incorse grave
censura del vescovo, perchě nell' alto di ricevere la communione
baciava le reliquie nescio cuius Izomz'mlrmortuz', et .rz'martyrú,
„red necdum vz'ndz'calz'.(Uplat, De .re/zz'rm.Donat. l. 16.): Non ba
stavo adunque il sol martirio per avere gli onori dl martire;
faceva d'uopo che alcun atto dell' ecclesiastica auto
rita riconoscesse ed autenticasse (w'ndz'caret)quel
titolo. Quesť atto era senza dubbio la registrazione del nome
dell' ucciso per la fede tra quelli dei martiri nel canone della
commemorazione liturgica; registrazione, che senza il decreto
o il consenso del vescovo non poteva essere fatta. Perció Cipriano
prendeva esatte informazione di coloro che perivano nelle carceri
per nome di Cristo e del giorno di loro morte, e li iscriveva nel
canone delle commemorazioni predette. Laonde essendo vacata
la sede apostolica per circa un anno e mezzo dopo Fabiano, ed
essendo stati all“ elezione ed al giudizio del successore di lui
differiti molti ecclesiastici negozii, come dalle lettere del clero
romanoapprendiamo,parmi probabile, che anche il sollenne riconoscimento del titolo di martire dovuto
a Fabianosia stato riserbato al succesore; e percióla.
voce MARTYR sin stata aggiunta all' epitafiio qualche tempo
dopo la sepoltura del santo. Se la mia opinione ě giusta, l'epi—
grafe, di che disputo, sara il piů antico e il piii importante mo
numento a noi pervenuto della vindicazione, ossia canonizazione,
dei martiri.<x R. S. T. II. str. 61.
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FL ' LATINO ' EPISCOPO
AN ' III ' M ' VII ' PRAESB
AN . XV ' EXORC ' AN ' XII
ET LATINILLAE ' ET ' FLA
MACRINO ' LECTORI
FL ' PAVLINA NEPTIS

T. j. »Flaviovi Latinovi, jenž byl biskupem tři
léta a 7 měsíců, knězem 15 let, exorcistou 12 let, a
Latinille & Flaviovi Makrinovi, lektorovi, Flavia Pau
lina, vnučka (věnovala nápis tento).<<

Latinius žil pravděpodobně ve III. století; avšak
náhrobek snad byl zhotoven mnohem později. ])

3. U sv. Kallista nalezen byl následující epitaf
kněze z první polovice III. století?)

AIONYCIOY
lATPOI'

UPECBYTEPOY

T. j.: »Hrob Dionysia, lékaře a knězea

Na stěně vedleschodů, jež vedou dovnitř basiliky
sv. Anežky za hradbami, čteme epitafy dvou jinych
kněžk

LOCVS VALENTINI PRAESB.

T. j. »Hrob kněze Valentina“

') Viz: Corp. In script. Lat., T. V. n. 4846;De Rossi,
Bullett. 1876, str. 91.

2) Viz: De Rossi, R. S, T. 1. tab. XXI. 9. a str. 316. Ná
pisy řecké. nalézáme nejen v Řecku, Malé Asii, Egyptě, nýbrž
i v Gallií, celé Italii a v Římě. Nový to důkaz, že jazyka řec—
kého v celé prvotní cirkvi velice se užívalo.
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LOCVS MAXIMI
PRESBYTERI

T. j.: »Hrob kněze Maximac.

Do druhého století sáhá náhrobek téže katakomby:

AVR ' HELIODORVS ' PRT

T. j.: »Aurelius Heliodorus, kněz.“

U sv. Pavla při silnici Ostijské jest epitaf kněze—
Basila, jenž patřil k titulu Sabininu:

LOCVS PRESBYTERI BASILI TITVLI SABINE.

4. Diakonů klademe zde epitafy jenom dva, po-.
něvadž se 0 nich u sv. Otců často děje zmínka.

CVBICVLVM DVPLEX CVM ARCISOLIIS ET LUMINARE

JVSSV P(a)P(ae) SVI MARCELINI DIACONVS ISTE

SEVERVS FECIT, MANSIONEM IN PACE QVIETAM.

T. j.: »Podvojnou kryptu s arkosoliemi a s lumi—
narem (— světlíkem :. otvor pro světlo a vzduch _)
z rozkazu papeže svého Marcelina učinil tento jahen
Severus, aby měl klidný odpočinek v pokoji . . . .a

Nápis ten nalézá se v katakombě sv. Kallista a
pochází z let mezi r. 295 a 304.

V museu lateranském máme pak na pilastru X. pod
č. 15. následující náhrobní nápis:

VERECVNDIAE
. . . CONIVGI
FELIX DIACON.

T. j.: »Choti Verekundii pořídil náhrobek tento.
Felix, jahen.<<
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5. 0 p odj ahnech nalézáme první zmínku u sva—
tého Cýpriana') a v listě papeže Kornelia, psaném
r. 252 Fabianovi, biskupu Antiošskému; 2) mnohem
později zmiňují se o nich kameny. Z datovaných epi
tafů nejstarší pochází z r. 448.

HIC QVIESCET APPIANVS SVBDIACONVS QVI VIXIT ANNU(s)

xxxu DIES xxvm D 111IDVS MÉ CON POSTVMIANIVČ.

T. j.: »Zde odpočívá Apianus, podjahen, který žil
32 léta, 28 dní. Zemřel llI. dne před Idý dubnovými,
za konsulatu Postumianova.<<

Ještě pozdější jest náhrobek z Treviru, jejž po—
dává Le Blant ve své sbírce nápisův:

VRSINIANO SVBDIACONO . . . QVI MERVIT

SANCTORVM SOCIARI SEPVLCRIS POSVIT LVPVLA

DVLCISSIMA CONIVX.

T. j.: >Ursinianovi, podjahnovi.... jenž zasloužil,
aby pochován byl u hrobů Svatých, zřídila náhrobek
tento Lupula, manželka jeho nejmilejším

6. Z týchž pramenů,3) jež mluví o existování
stupně podjahenského před Konstantinem, dovídáme
se též o akolýtech. Ostatně však i náhrobky dosti
často o nich se zmiňují. Jako na př.:

') Epistola XXIV.ad Clerum: »Cýprianuspresbyteris
et diaconibus fratribus salutem. Fecisse me autem sciatis
lectorem Saturumet hypodiaconum Optatumconfesso
rem. . .a Viztéž: Epist. III. ad presbyteros et diaconos
Romae consistentes.<

“) Viz jej 11Eu s ebia, H. E., VI. 43. V listě tom podává
papež soupis kleru římského. Piavíť, píše o haeretiku Novatovi:
»Ergo ille Evangelii vindex ignorabat unum Epi s copum esse
oportere in Ecclesia catholica. In qua. tamen sciebat (quomodo
enim illud nescire potuisset?) presbyteros quidem esse sex et
quadraginta,septemautem diaconos totidemquesub diaconos
aco lytb os duos et quadraginta,exorcistas et lectorescum ostiariis duos.:

a) c y pr., Epist. xxxu., xxxw., LXXIX.
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IN PACE ABVNDANTIVS ACOL
REG“ QVARTE TT VESTINE QVI VIXIT ANN XXX
DEP IN P NAT SCI MARCI MENSE OCT' IND ' XII

T. j.: »V pokoji (odpočívá zde) Abundantius, ako—
lyta čtvrtého okresu, titulu Vestinina, který žil 30 let atd.“

Ze IV. nebo V. století pochází nápis následující: 1)

LOCVS ROMANI ACOLITI

T. j.: »Hrob Romana, akolytv.<<

7. O lektorátu jakožto ustáleném stupni v církvi
činí zmínku první Tertullianř) skorem o celé století

„dříve setkáváme se však s lektory na epitafech.
V nejstarší části katakomby Ostrianské nalezen

byl totiž následující náhrobní kámen:

CLAVDIVS ATTICIA
NVS ' LECTOR
ET ' CLAVDIA
FELICISSIMA

COIVX

T. j.: »Claudius Atticianus, lektor, &Claudia Feli
cissima, manželka.<< 3)

Stejně starý, a snad ještě starší než náhrobek
Claudia Atticiana jest epitaf lektora Favora, nale

') Viz: Bullett. di arch. crist. z r. 1863,str. 61.;
Le Blant, Insript. T. I. n. 36.
_ 2) »Ordinationes eorum (haereticorum) temerariae, leves,
mconstantes nunc neophytos conlocant, nunc saeculo obstrictos,
nunc apostolos nostros, ut gloria eos obligent, quia veritate non
possunt. ... Itaque alius hodie episcopus, cras alius: hodie dia
conus, qui cras lector;<z De praescr. 42. Viz též, co bylo
řečeno na. str. 70. nn.

=)Bullett. z r. 1871, str. 32.
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zený v nejstarší části coemeteria sv. Anežky a prove
dený velice pěknými literami. De Rossi klade jej do
první polovice II. století. ]) Zní:

V
FAVOR FAOR LECTOR

Mezi jménem Favorovým a slovem lector na
lézá se kotva. Tato mramorová deska uzavírala, jak
se zdá, společný hrob dvou pokrevenců téhož jména.

Jiné náhrobky udávají jména lektorů, přináležejí
cích k faře Fasciolině, Pudentianině, Eusebiově atd.
Nejčastěji přijímáno bylo svěcení to ve věku chlape
ckém. Tak sv. Epifanius a sv. Felix, biskup z Nolý,
stali se lektory v roce osmém; Julian Odpadlík byl
jako hoch lektorem kostela nikomedijského; nápis
gallský zmiňuje se o lektorovi třináctiletém slovy:
»Severus Lector Innocens Qui Vixit In Pace
Annis Tredece — Severus, lektor nevinný, který
žil v pokoji let třináct.<<9) Avšak máme též náhrobky
lektorů starších. Tak nějaký Ruůnus měl při smrti
31 rok, a také Favor, soudíc dle délky kostrý, musil
býti ve věku již dospělém.

8. Co se exorcistů týká, »nic není jistějšího,
— píše Anglikán Bingham, o němž nemůže se tvrditi,
že by katolicismu přál, —než to, že moc exorcisování
čili vymítání zlých duchů byla za života Apoštolův a
v dobách následujících divůplným darem Ducha sv.<<3)
Jinak však nazírá na instituci exorcistů Roller a hřímá
zvláště proti tomu, že církev svěřila časem moc Vý
mítání zlých duchů zvláštní třídě klerikův. »Hierarchie
církevní — píše — domnívala se, že zdědila jistý druh

') Ibid. p. 34.
2) Martigný, Dict. des Antiqu., ed. Il. p. 417.
“) »Nihil est certius, quam quod apostolorum aetate_et_proj

xime insequutis temporibus potestas exorcisandi seu_ enciendi
daemonas plenum miraculis Spiritus sancti donum fuer1_t.<xAnti
q u ita te s Ecclesi as t ica e; ed. II., Halae Magdeburgicae1751;
Vol. II. p. 19. n.
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moci magické; a proto není pranic s podivením, že
pohané vinili křesťany z činů magických, když církev
sama dala k tomu příčinu. Než jednání to dá se čá
stečně ospravedlniti — dodává shovívě; — neboť církev
žijíc uprostřed společnosti úplně pověrami nasáklé, ne—
mohla pověry zcela se uchrániti.<< ')

Roller má, jak vidíme, názory úplně pokrokářské;
nechceme však se jimi vůbec obírati: nám dostačí fakt,
který on sám uznává., že stupeň exorcistův existoval
již ve staré církvi. Vedle Otcův a synod dosvědčují to
i náhrobky. Tak hlásal již epitaf Latinův, že zemřelý
biskup byl 12 let exorcistou. Z krypty Lucininý po
chází pak následující nápis ze III. století:

PAVLVS EXORCISTA . . .
DEP ' MARTYRIES . . .

T. j.: »Paulus, exorcista, pochovaný vedle muče—
níků.<x

Do počátku IV. století sáhá epitaf, nalezený v kata—
kombě sv. Kallista: 2)

CELERI ' EX
ORC ' CVM
COMPARE SVA
IN PACE

»T.j.: »Hrob Celera, exorcisty, a jeho ženy. V pokojil<<
V coemeteriu Trasonově a Saturninově nalézá se

nápis exorcisty, vyrytý ve vápně kolem hrobu: 3)

.) »Qui peut reprocher aux chrétiens de ces temps reculés
quelques erreurs causées par leur ignorance relative des lois de
la nature quand les pa'íens étaient livres corps et ame aux plus
abjectes superstitions? . . , Mais, il est curieux de constanter ici
que PEglise avait voulut perpétuer et réglementer ce qui ne pou
vait ětre qu“ un privilége . . . La hiérarchie se crůt depositaire
d' une sorte de pouvoir magique.: L es. Catac. p. 187., 196.

2) D e R ossi, Bullett. z r. 1868, str. 11.'
3-)Armellini, Le Catac. Rom., str. 189.

Archaeologle lil"0.'—fnli:—"|€tl. 24.
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MACEDONIV
EXORCISTA DE KATOLIKA

T. j.: »Macedonius, exorcista církve katolické2<<

Na pilastru X. pod č. 18. čteme ve sloupořadí
paláce lateránského:

PRIMVS EXORCISTA
FECIT

T. j.: »Hrob ten zbudoval exorcista Primus.<<

9. Také epitafův ostiářů není nedostatek. Le
B]ant podává následující náhrobek z Trevíru, patřící
do IV. století: ')

HIC QVIESCIT
VRSATIVS VS
TIARIVS QVI ' VI
XIT ' AN ' LXVII ' CVI
EXSVPERIVS ' FI
LIVS TETVLVM POSVIT

T. j.: »Zde odpočívá Ursacius, ostiář, který žil
67 let, a jemuž věnoval náhrobek tento syn Exsuperius.<<

10. Ku konci klademe ještě nápisy kleriků nej—
nižšího řádu, čili fossorův. 5*)

TERENTIVS ' FOSOR
PRIMITIVE ' COIVGI

ET ' SIVI

T. j.: »Terentius, fossor, zbudoval hrob tento pro
svoji ženu Primitivu & pro sebe.<<

,) Inscr.; T. I. n. 292,
*) Srovnej, co bylo o fossorech řečeno na str. 95. na.
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Nápis ten nalézá se v museu lateránském na pila
stru X. pod č. 22. Podali jsme jej i se všemi chy—
bami orthografickymi.

asto hlásají nám nápisy z druhé polovice sto
letí IV., že věřící kupovali si od fossorův hroby za živa.
Tak čteme na sloupu X. pod č. 24.:

SERVVLVS EMIT BISOMV
A LEONTIV FOSSORE

T. j.: »Servulus koupil hrob pro dvě osoby od
fossora Leontia.a

Číslo 20. pak praví:

CONSTANTIVS ET SOSANNA
SE VIVI LOCVM SIBI EMERVNT

PRAESENTIS A'ÉQ OMNI(bus) FOS
SORES

T. j.: »Konstantius a Susanna koupili si za živa
hrob u přítomnosti celého kollegia fossorův.< .)

11. Velice starý (snad ještě z II. století) jest ná
sledující nápis, nalezený v katakombě sv. Priscilly:

QMBLA ' APKAC ' XHPA ' HTIC

ě'C'qosv' AITH ' HE ' MHTPI'

ykuquATH ' (DMBIA ' GEOfDIAA
ůuyaůHP ěnOlHCEN

T. j.: »Flavia Arkas, vdova, která žila let 85.
Své drahé matce položila kámen ten Flavia Theofila,
dcera.<

Dle mínění de Rossiho (Bulle tt. z r. 1886, str. 90)
byla Flavia Arkas j ahe nko u (diakonissou), nikoli
vdovou obyčejnou, neboť v 85. roce života není vdovství
věci tak řídkou, aby zasluhovalo na náhrobku zvláštní
vzpomínky.

') O podobné koupi mluví též č. 23. a 27.
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g 6. Manželství.

Základem společnosti jest rodina. Aby mohl ob—
noviti lidstvo, musil Kristus nejprve obroditi & po
vznésti manželství a učiniti je smlouvou posvátnou,
opírající se o řád nadpřirozený. A božský Spasitel
učinil tak, stanoviv pravidlo, aby muž v manželství
byl tím, čím jest Kristus své církvi, a žena aby vůči
němu zaujala totéž postavení, jaké zaujala církev —
„choť vůči svému božskému choti.

Nelze zajisté pochybovati, že tyto nové předpisy
evangelické snadno nalezly přístupu do srdcí žen kře—
stanských. Vyjádřilyť ony proto též nejednou štěstí
své na náhrobcích, mužům stavěných, jako to čteme
ku př. na náhrobku následujícím, kdež psáno jest:

VOLVSIA MARTINA VERISSIMO CONIVGI

BENE MERENTI . .. DE QVEM(sic) NVLLAM
QVERELLAM DETVLI.

T. j.: »Volusia Martina manželu nejdražšímu, dobře
zasloužilému . . . od něhož žádné nedostalo se mně
výtky.<<

Staví mu tedy — jak praví dále — náhrobek ten
proto, aby se mu odvděčila za lásku a oddanost k sobě:
»obamorem et affectionem erga see.

Ale, i mužové pochopili a prováděli učení Kristovo,
a pokládali ženy své za dar Boží. Tak praví ku př. na
pilastru IX. č. 38. pozůstalý muž 0 své zemřelé ženě
Albaně, že mu ji dal Bůh z lásky své jako dar svatý:
Quod mihi Sanctum te dederat divinitus
autona

A na epitafu z r. 362 mluví muž se zřejmou na—
rážkou na knihu Genese, zova ženu žebrem svým:

VISCILIVS' NICENI' COSTAE
SVAEJ)

]) Rossi, Inscript. christ., I. n. 151.
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Na několika zlatých sklenících, jež sloužily bez
pochyby při hodech svatebních, máme znázorněný akt
zasnoubení. 1) Snoubenci podávají si pravice; mezi
jejich hlavami nalézá se monogram Kristův na zna
meni, že manželství křesťanské dokonává se v Kristu
a jest svátostí velikou v
církvi (viz obr. 62.) (svatý
Pavel k Efess. V. 32.). Na
jiných sklech klade Kristus
věnec na hlavy snoubenců v.

Kdežto rozvody u po
hanů byly velice časté, vy
chvalují mužové křesťanští
nezkalenou ctnost svy'ch
manželek. Tuto jen několik
příkladů:»Coniugi fide
lissimae; Comparti
castae;Coniugipudi
cissimae; Castissimi
pudoris circa mari
tum; Quae vixit me
cum incuvlpabiliter et cum suavitate dulcis
sime — Zeně nejvěrnější; Družce čisté; Choti nej
ctnostnějši; Ženě, jež manželovi věrnost zachovala
neporušenou; Jež žila se mnou bez proviny a v lásce
nejkrasší.<

Máme též epitafy, které nám hlásají, že manželé
žili spolu po celý život v čistotě panické. Zde jest
jeden takovy:

Obr. 62. — Zasnoubení.

VINCENTIA IN ,?
PETAS PRO PHOE
BE ET PRO VIR
GINIO E

va

.) Martigny, Diction. p. 446., 44:7.,
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T. j.: »Vincencie, odpočívej v Kristu! Modli se za
Foebu a za panického muže jejího.<<') — Název
»Virginíus<< značí zde i v nápise následujícím tolik
co ;virgo<.

Nápis tento pochází z katakomby sv. Kallista a
jest ze století III. Monogram Kristův stojí zde jako
compendium scripturae.

Pěkný jest též epitaf z roku 291, jejž podává de
Rossi ve své sbírce nápisův. 2) Zní:

Ex Virginia tuo bene meco (sic) vixisti libentefr
conjuga (sic) innocentissima Cervonia Silvana. Refri
gem cum Spiritu sancta (SiO). Dep(osita) Kal. Apr.
Tiberi Ano III Et Dioni Goss.

_ DeRossi parafrasuje takto: Bene vixistí mec um,
qui fui vírginius tu us, id est: coníux avírgi—
nitate et virginius mansi<<a překládá:

»Dobře a mile žila jsi se mnou, panickým mužem
svým, ženo neposkvrněná, Cervonie Silvano. Odpočívej
s dušemi Svatých. Pochována o kalendách dubnových,
ve třetím roce konsulatu Tiberiova a Dionova.<

Le Blant pak podává. následující nápis z Aosty:

»Ampeliuset Singenia quomm vita talis fuit ut linquens
coniux maritum XX omnis excedens in castitate per
petua perduraret.<<3)

Těžko opravdu dal by se nalézti výmluvnější
doklad panického života v manželství!

% 7. Panny Bohu zasvěcené v prvních dobách cirkve.

Pannám svěřena byla v Římě péče o oheň, na
němž dle tehdejšího přesvědčení závisely osudy a blaho
říše.Zványbylyr»vírgincs sanctae, venerabíles
— pannami svatými, ctihodny'mía. Nešetřeno pro ně

') De Rossi, R. S., T. II. p. BOL; T. 111.p. 320.
“) Inscr. T. 1. n. 17.
3) Viz: Krau s, Real. Encycl., čl. »Ehec, str. 383„
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úcty a uznání, neboť i konsul vyminul jim cestou a
sluhové jeho skláněli před nimi odznaky úřadu. V di
vadle měly čestné místo, & potkaly-li zločince na po
praviště vedeného, nabýval odsouzenec svobody. Po
30 letech úřadování mohly se i provdati. Nebylo jich
také mnoho: šest nebo sedm pro celou rozsáhlou říši
římskou. A i těch několik bylo lze těžce nalézti, a
kdyby právo nebylo nejvyššímu knězi udělilo moci, aby
i násilím si je vybral, nebyla by měla panenská Vesta
kněžek. Již sám technický termin, ') jímž označován
byl akt přiděleni panny do počtu Vestálek, poukazuje
k tomu, že to byl spíše násilný únos, nežli dobrovolná
oběť. A kde není svobodného rozhodnuti, tam není ani
ctnosti.

Vedle této instituce Vestiny povstala v Rímě in
stituce křesťanských, Bohu zasvěcených panen. Jedna
jakoby podobná druhé, a přece nevýslovně od ní různá.
Obět Vestálčina byla vynucená ——oběť panny kře
sťanské byla dobrovolná. Od oné nikdo nežádal čistoty
mysli a duše, kdežto čistota křesťanských, Bohu za
svěcených panen jest ctností zahrnující celou bytost
člověka. O její uskutečnění pečuje tělo i duše, mysl
i vůle, srdce i fantasie, cit, oko a všechny smysly těla
— jak hovoří sv. Otcové, jmenovitě sv. Ambrož ve
spise »De Virginibus<<, sv. Jeronym v listech ad
Eustochium atd. Konečně pak obětování se Vestái—

.čino, nejsouc doživotní, nýbrž obmezeno na určitou dobu,
již tím pozbývalo podstaty panenství, jak dovozuje sv.
Ambrož, 2) — kdežto panenství Kristu zasvěcené bylo
ustavičně a neodvolatelně. »Pannou Bohu zasvěcenou

') Cap erfe, legere, aigciag-z'., CZICBSÍY.“IUG_31!.»Capiautem
— pravi jeden z autorů klassických — virgo propterea. dici vi
detur, quia pontificis maximi manu prehensa, ab eo parente in
cuiusmanuestveluti bello capta abduciturx

2) >Quis mihi praetendit Vestae virgines? . . . Qualis ista est
non morum pudicitia. sed annorum: quae non perpetuitate, sed
aetate praescribitur! Petulantior est talis integritas, cuius corrup—
tela seniori servatur aetati. lpsi docent virgines suas non debere
perseverare, nec posse, qui virginitati firiem dederunt . . . Non ha
bent igitur sacram virginem.a Ambrosius, De Virginibus
lib. I., c. [V., ed. Migne, pag. 193, n. 15.
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zoveme tu, -—praví sv. Basil ——která dobrovolně dala
se v oběť Pánu, zřekla se manželství a zvolila si místo
něho stav života směřujícího k dokonalosti.: ') »Hlavní,
podstatnou částí ctnosti panenství &jaksi jeho formou
jest — píše sv. Tomáš — úmysl, slibem utvrzený,
zdržeti se pro vždy všelikých rozkoší tělesnýcha. *)

Než, jest otázka, jaka že byla genese a jaký po—
čátek této instituce křesťanských, Bohu zasvěcených
panen, jaký byl její význam v prvních dobách církve,
jakého užívalo se ceremonialu při professi a' obláčce
panen těch, a jaký byl způsob jejich života, dříve než
se ve IV. a V. století uzavřely v klášteřích? Na otázky
týto dáme krátkou odpověď na základě zpráv Otců
církevních 3) & náhrobních pomníkův.

* *

') Basilius, Ep. 199, ed. Migne,Patr. grace. XXXll, p. 720.
2) Sum. Theol., 2. 2, q. CLll, a. 3. »In virginitate est sicut

formale et completivum propositum perpetuo abstinendi &delecta—
tione venerea.< Viz též spis sv. Augustina. De S an cta Virgi
nitate, cap. VIII. »Virginitas inde honorata, quia Deo dicata.
Neque enim et ipsa quia virginitas est, sed quia Deo dicata est
honoratur, quia licet in carne servetur, spiritus tamen religione
ac devotione servatur. Sicut enim nemo impudice utitur corpore,
nisi spiritu piius c_onceptanequitia; ita nemo pudicitiam servat
in corpore, nisi spiritu prius insita castitate <

a)Z Otců církevních psali o pannách Bohu zasvěcených:
S v. Cýprian v překrásné své rozpravě: »Liber de habitu vir
ginumx; s v. A mbr o 2 v knihách: »De virginibus ad Marcellinam
sororem libri tres<=, »De virginitatea, »Exhortatio virginitatISc,

»De lapsu virginis consecrataea, »De institutione virginiSG; ssv.Jeroným v listech 22., 39., 44.,66.,107., 108.,130.,147.;
Augustin »De sancta virginitate liber unuSc. Zajímavé po
drobnostiobsahuje Tertullianův »Liber de velandis virgi
nibusa. Z Otců řeckých psali o předmětě tom: sv. Athanaš
»De virginilatec; sv. B asil »Devirginitatec; s v. Cyrill J er u
s ale m s ký (Migne, Patr. graec. t. XXXIII.), s v. J an Zlato—
ústý »Devirginitatea. — Dále psali o pannách: Bi ngham ve
svých »Origines sive Anliquitates Ecclesiasticae; Halae 1727,vol. 3.,
str. 96. nn.; Pellicia »De christianae ecclesiae politiac, Colo
niae ad Rhenum 1829, str. 91. nn. ——Z novějších protestantů vě
nuje Roller pannám stať ve svém díle »Les Catacombes de
Romea sv. II. Jakoby nikdy nebyl četl listů sv. Pavla, hlásá, že
stav panenství jest zjevem chorobného asketismu hlav exaltova
ných, jenž vděčí počátek svůj &rozvoj hlavně literatuře apokryfní.
jako: Klementinkám, Aktům Tomáše a Tekly. Nejlépe zjevil prý
se v montanismu, a časem prý haerese prohlášena byla za učení
pravověrné, přes odpor několika rozumnějších hlavaproti zákazu



Proč nemohla Vesta nalézti kněžek, jež by dobro
volně, s radostí a ochotou v srdci byly obsluhovaly
její oltář? Proto, že v existování Vestíno za dob císař
ství nikdo již nevěřil. Náboženství pak římské nemohlo
Vestálce slíbiti žádné zvláštní odměny, když ani ne
skytalo naděje na život záhrobní. A pro blaho říše
spíše vrhne se někdo do propasti se skály Tar
pejské, než aby se měl odsouditi k dlouholeté oběti
panenství. Toto poslední pak tím nesnadněji se volí,
když bohové sami svým vlastním příkladem nabádají
knevázanosti. Proto bylo též dříve třeba obětování se
Boha za lidstvo a příkladu dokonalé čistoty a dopo—
ručení ctnosti té slovy Boha samého a konečně i za
slíbení a záruky zvláštní, veliké odměny za ni, aby
mohlo se ujati na zemi dobrovolné a věčně panenství,
a co více, by mohlo rozvinouti se ve zvláštní institucí.
»Jsou panicové<<,pravil Kristus, »kteříž se sami v pa
nictví oddali pro království nebeské. Kdo může pocho
piti, pochop.< (Mat. XIX. 12) Na slova ta napsal pak
Apoštol nádhernou chvalořeč o panenství: »O pannách
pak — píše v I. listě ku Korintským, VII. 25—37. —
nemám přikázání Páně; ale dávám radu . . . kdo nemá
ženy, pečuje o to, což jest Páně, kterak by se líbil
Bohu; ale kdo jest se ženou, pečuje o to, což jest světa,
kterak by se líbil ženě, a jest rozdělen. A žena ne—
vdaná a panna myslí na to, co jest Páně, aby byla
svatá tělem i duchem; ale která jest vdaná, myslí na
to, co jest světa, kterak by se líbila muži. To pak
k vašemu užitku pravím, ne abych na vás osidlo uvrhl.
ale k tomu (radím), co počestného jest a co by dalo
svobodu, bez překážky Pánu sloužiti. Ale jestliže se
někdo domnívá, že by měl hanbu pro svou pannu,
protože by (jí) minul čas k vdávání, a (jestli) tak
musí býti, nechť učiní, co chce; nehřeší, vdává-li ji.
Pakli kdo pevně ustanovil v srdci svém, nemaje po
třeby, ale maje v moci vůli svou, a to usoudil v srdci

několika synod. (Viz str. Ml.) — Z učenců katolických napsal
o této otázce znamenitou monografii Wilpert: »Die Gottge
Weihten Jungfrauen in den ersten Jahrhunderten der Kirche. Mit

Ž89D9oppeltafelnund 3 Abbildungen im Text. Freib. i. Br. Herder,..; fol.
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svém, abý zachoval pannu svou, dobře činí. A tak
i kdo vdává pannu svou, dobře činí; ale kdo nevdává,
lépe činí.“

Slova Kristova: »Kdo může pochopiti, pochopa
nalezla ihned ohlasu v dušich, a ač ne všichni zvolili
si stav panický, to zajisté chápali všichni, že panictví
jest v zákoně Kristově stavem dokonalejším, a proto
zvláštní cti provázeli panný Bohu zasvěcené. »S údivem
hledí pohan na panný jako na svatyni Slova věčného
——píše sv. Athanáš ve své Apologii k císaři Konstan
ciovi. — Neboť v žádném náboženství není tohoto sva
tého, nebeského povoláni, leč jen v náboženství křesťan
ském. Věru, nemalý to důkaz pravdivosti naší víry. Proto
též velice vážil si panen bohabojný otec tvůj, blahé
paměti císař Konstantin, ať již o jiných se nezmiňují.
I ty, zbožný císaři, nazval jsi je nejednou ve svých
listech ctihodnými a svatými.<<') Od dějepisce Sokrata
dovídáme se, že císařovna Helena často zvala je k sobě
a posluhovala jim při stole. “) Sv. Jeroným dává jim
nejednou ve svých listech název »P a n i -— D 0 mi n ae
— a odůvodňuje titul ten, praví: »Slušno jest, abých
Pani nazýval tu, která jest nevěstou Pána méhoa 3)
Panenství, dle názoru téhož Otce, pochází z nebe: zde
na zemi jest pouze pohostinu. »Kdýž Kristus přišel
na svět, založil novou rodinu, abý On, před nímž v nebi
andělé na tvář padají, měl i na zemi své andělý.<<4)
»Panný Bohu zasvěcené jsou chloubou a ozdobou ro
dičův a smírnou obětí za jejich viný.a 5) Ještě krá—
snější jména dává jim sv. Cýprian, nazývaje je »květem
štípeni církevního, ozdobou a okrasou života duchov
ního, vznešenější částí ovčince Kristova.< 6) Dle učení
Otců není v církvi nic většího nad pannu, jež je spolu

[) Apologia ad Constantium, % 33
2) S ocra te s, Historia eccles., 1. I. c. XVII.; Migne, Patr.

Graec. t. LXVll. pag. 121.
3) Epist. XXII.; Migne, p. 395.
') Jeron y m, ibid., str. 408.
5) Amb rosius, De virginibus lib. I., c. VII. p. 198.
“) »Flos estille ecclesiastici germinis, decus atque ornamentum

gratiae spiritalis . . . illustrior portio gregis Christi; D e b a b i t u
vi rg. c. III. p. 4-43.
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mučenicí. Palma mučenická, ovinutá věncem panenství
toť vrchol a náplň slávy nebeské; ale i panně, jež
neprolila krve pro Krista, přísluší veliká čest a chvála,
nebot hrdinství, s jakým běře na sebe nejtěžší povin—
nosti, staví ji hned po bok mučeníkův. »Ne proto
chválím panenství, : píše sv. Ambrož, »že je mučeníci
mívají údělem, nýbrž že ono samo činí mučenikem. < !)
V témž významu zove též svatý Jeroným panenství
»každodenním mučenictvímc. 2)

Důkazem cti, jaké se pannám dostávalo v prvních
stoletích církve, jsou názvy: »virgines sacrae,
sancta e, v e ner abil es ——panny posvátné, svaté, cti
hodné;<<»virgines Dei, Christi, sponsae Christi,
— panny Boží, Kristovy, nevěsty Kristovy<<;»ancillae
Dei, Domini, Christi, famulae Dei, Christi
— služebnice Boží,Páně, Kristovy;<<»sacrae Christi,
templum Dei — zasvěcenky Kristovy, chrám Božía.
Podobná jména mají též u Otců řeckých.3) Skorem
všecky názvy ty nalézáme pak i na náhrobních kame—
nech. Tak čteme na př. na nápise z katakomby
sv. Cyriaky, pocházejícím ze století IV.

AQQ (holubice s ratolestí olivovou).
NIGELLA VIRGO DEI OVE VI

XIT ANNOS PM XXXV DE

POSITA XV KAL MAIAS BENE

MERENTI IN PACE

T. j.: »Zde odpočívá Nigella, panna Boží (Bohu za—
svěcená), jež žila asi 35 let a pochována byla 17. dubna.
Plné zásluh odpočinek v pokojila

Na jiném nápise z téže katakomby vidíme obraz
zemřelé; jest oděna v tuniku s dlouhými, úzkými
rukávy a v dalmatiku s bohatým okrajem. Stojí, majíc

') De virg. lib. I., c. Ill. p. 191.
") Epist. 109., p. 905.
3) Viz: Wilpert, ]. c. str. 4.
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hlavu závojem nezahalenu a ruce pozdviženy k nebe
sům. Po obou stranách postavy té vyryt jest nápis:

BELLICIA (postava QVE VIXIT
FEDELISSIMA Orantky) ANNOS
VIRGO XVIII
IN PACE
IIIIX
CALENDAS
BENTVRAS
SEPTEM
BRES

T. j.: »Zde odpočívá v pokoji Bellicia, panna nej
věrnější. Pochována 19. srpna. Žila let 18.a

Následující nápis jest zajímavý proto, že již jméno
zemřelé označuje její stav Bohu zasvěceny:

HIC THEODVLE IACET 32

VIRGO ANNORVM XVII

PVELLA DEP VI IDVS IANVARIAS

T. j.: »Zde odpočívá Theodule (0506 Bobl-r,_
služebnice Boží), panna Kristova (£), mající let 17.
Pochována 8. ledna.<

Z katakomby sv. Hippolyta, sousedící s coeme
teriem sv. Cyriaky, pochází kámen, na němž zarmou
cení rodiče s bolestí oznamují, že zemřelá panna Lu
cilla byla jedináčkem:

BENEMERENTI LVCILLAe virgi
NI DEI QVAE FVIT IN CORPore
ANN ' XXXVII VNICA PARento
RVM ET
?

Na sarkofágu, nalezeném v katakombě sv. Anežky,
zove se zemřela: »Ancilla Dei — Služebnice
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Božíc, kterýžto titul mají výlučně panny a vdovy
Bohu zasvěcené:

AVR ' AGAPETILLA
ANCILLA DEI QVE
DORMIT IN PACE
VIXIT ANNIS XXI
MENSES III DIES IIII
PATER FECIT

T. j: »Zde spí V pokoji Aurelia Agapetilla, slu
žebnice J.Boží. Žila 21 rok, měsíce 3, dni 4. Náhrobek
postavíl otec. <<

Původní náhrobní kámen sv. Anežky, jenž se dnes
nalézá v museu neapolském, hlásá lakonicky:

AGNE ' SANC '
TISSIMA

T. j.: »Anežka nejsvětější.<<

Překrásný jest nápis jakési Sekundv z r. 362, po—
cházející z katakomby sv. Kallista:

MIRAE BONITATIS SECVNDE
QVE VIXIT PVRA FIDE ANNOS
VIGINTI PVDICA CESSAVIT
IN PACE ID VIRGO FIDELIS
BENEMERENTI QVIESCET ID IVL
PALVMBO SINE FELLE M ET N

T. j.:' »Náhrobek Sekundy, podivuhodnou dobroti—
vostí se stkvící, jež žila ve víře ryzí a v čistotě 20 let,
a zemřela v pokoji jako panna. věrná, zásluh plná,
dne 15. července za konsulátu Mamertinova a Nevi—
tova. Holubička beze žluči.<<



—354—

Sekunda dožila se ještě pronásledování Juliana
Odpadlíka, za něhož mnoho křesťanů zřeklo se pra
vého Boha. Naše panna Výtrvala však ve víře čisté
(pura fide) a zemřela v Kristu.

Z katakomby sv. Priscillý máme úlomek nápisu,
.jenž pravděnejpodobněji zněl:

BEATISSIMAE' atque dulcissimae
DOMINE THEODORA INNOcentissime puelle
Q ' VIXIT' AN ' X ' XII“ M ' III BVRGO ,? in pace

ALEXANDER ' FR ' Posuit

T. j.: »Nejblahoslavenější a nejdražší Paní Theo
doře, dívce nejnevinnější, jež žila jako panna Kristova
22 léta, 3 měsíce, věnoval nápis ten bratr Alexander.
Ať odpočívá v pokoji.:

Název Domina nalézáme ještě na třech jiných
nápisech panen, i jest zřejmě znamením úcty.

Pěkný je též nápis, nalezený ve Spanělsku:

FLORENTIA VIRGO XPI OBDORMI
VIT' IN PACE IESV ' QVEM DILE
XIT . .. .

T. j.: »Florencie, panna Kristova, zesnula v pokoji
Ježíše, jehož milovalaa

V mluvě církevní zvalý se panný Bohu zasvěcené
úředně»nevěstami Kristovýmic. Mezijinými
hlásá to jeden z nejkrásnějších nápisů, nalezených
v katakombě sv. Cýriaký:

ADEODATE ET QVIESCIT
DIG-NAE ET HIC IN PACE
MERITAE IVBENTE
VIRGINI )% EIVS

T. j.: »Adeodatae, dignae et meritae Virgini. Et
quiescit hic in pace, iubente Christo, eius sponso —
Náhrobek Adeodatý, důstojné a zasloužilé panný. Od—
počívá zde v pokoji z rozkazu Krista, snoubence svého.<

Nápis ten je ze IV. století.
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Na nápisech gallských z V. století nalézáme názvy:
»Deosacrata puella; Puella Deo placita
— Dívka Bohu zasvěcená; Dívka Bohu milá.“ Na ná
pisech trevirských zovou se: »P 11e 1l a D ei, P 11e lla
sanctimonialis — Děva Boží, Děva svatáa.')
V první polovici VI. století dostávají název »Reli gi
osa — řeholnice-.“)

Panny Bohu zasvěcené tvořily, jak již bylo řečeno,
»novou, Kristem založenou rodinu<<. Chtějíce se státi
členy rodiny té & lišiti se od dívek žijících ve světě,
musily složiti slib,-3) jímž zříkaly se na vždy sňatku
pozemského a vcházely v mystické spojení s Kristem,
ženichem nebeským. »Pryč s očí mých, tvore za po
krm smrti určený — pravi rozhorleně sv. Anežka
k Fulviovi, když ji žádá o ruku, — neboť již jiný že—
nich získal si srdce mého. Jemu jediné věrnost za
chovám, Jemu oddám se s láskou bezmeznou. Jeho
láska jest čistá a něžnost svatá, nevěsty Jeho nikdy
nesnímají věnců panenských—x Zásnub ten označují
Otcové slovy: »Christo se dicare; tam carne
quam mente Deo se vovere; in aeternum
continentiae se devovere; Deo, Christo nu
bere; virginitatem profiteri, Deo offerre;
se Christo spondere — Kristu se zaslíbiti;tělem

') Viz: Le Blant, Inscriptions chrétiennes del Gaule;
t. I. n. 44., 258., 259., 3

*) Ibid., t. II. n. 435
3) Učený biskup anglikánský, Bingham. má za to, že

to nebyl slib, nýbrž jen úmysl a veřejné připověděni života pa
nenského. »Si quaeras, quomodo hae virgines ab aliis mere sae
cularibus virginibus distinctae fuerint, ego quidem aliqua propo
siti sui in hoc statu per omnem vitam perseverandi professione
id factum esse, arbitror. Utrum vero hoc solemne aliquod votum,
an simplex quaedam professio fuerit, de eo inter eruditos non
convenit.cAntiquit. eccl., t III p. 98. K tomu však, že to
byly opravdové sliby, poukazuje slavnostní obřad, s jakým pří
pověď se dála, a jenž by byl úplně zbytečný a nepochopitelný,
když by se za to mělo že professka skládala pouhou přípověď,
kterou mohla dříve nebo později změniti. Míněni Binghamovu
odporujítéžnázvy: »sacra professio; se Christo vo—
vere; membra Christo dicata et inaeternumcon
tinentiae honore pudica virtute devotac (usva
tého Cypriana).
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i duší Bohu se zaslíbiti: na věky zdrželivosti se za—
slíbiti atd.< ') Na náhrobcích máme obyčejně formule:
»se devovere; se dicare;<< jednou čteme: »per
sacra vela Deo nubere — zasnoubiti se Bohu
přijetím svatého závoje.4

První zmínku o slibech nalézáme u Tertulliana;
jest však zřejmo, že nepovstaly teprve za jeho doby,
nýbrž že sáhají až do dob apoštolských.- Í_,Neboťjak
jsme již viděli, spočívalo to již v samém pojmu kře—
sťanův o panenství, Apoštolem dopo učovaném, aby
bylo stav em doživotnězvoleným a stu zaslibeným.
Z povahy věci té pak následuje, že již záhy musila se
vytvořiti zvláštní formule slibu takového. Znění její
mohlo býti na různých místech a za různých dob
různé, ale obsah byl vždycky týž, poněvadž táž byla
vždy podstata slibu. Obsahovala pak v sobě, jak praví
Wilpert, jaksi dvě stránky: negativní a positivní, neboť
panna zříkala se manželství a světa s jeho radostmi,
a místo toho zaslibovala své panenství Kristu. Úryvek
slibu s částí negativní zůstavil nám sv. Jeronym. »Teď,
když opustila jsi svět, — píše panně Demetriadě — a
po druhé po křtu všeliký svazek se satanem jsi pře
rušila,řkouc: Odříkám se tě, satane, i světa
tvého, i pýchy tvé, i skutků tvých, zachovej
smlouvu, kterou jsi uzavřela, &dodrž jí po celý život
svůj.“ ") Již za Tertulliana skládaly pak panny slib
svůj veřejně v kostele před shromážděním věřicích.3)

Od téhož spisovatele dovídáme se dále o existo
vání slibů soukromých, jež předcházely slibům veřej—
ným. Tertullian pak cení ony sliby tajné výše nad tyto

') Více formulí viz u Wilperta: Die GottgeweihtenJung
frauen, str.

“) »Nunc autem quia saeculum reliqusti, et secundo post
baptismum gradu, inisti pactum cum adversario tuo, dicens ei:
Renuntio tibi, diabole, et saeculo tuo, et pompae tuae, et operibus
tuis, serva foedus, quod pepigisti, et esto consentiens, pactumque
custodiens cum adversario tuo, dum es in vita huius saeculic..
Jeronym, List 130., ed Migne p. 1113.

3) »Prolatae enim. (virgines) in medium et publicato
bono suo elatae et a fratribus omni honore et caritatis operatione
cumulataec . . . . Ter t ull., De veland. virgin., 0. M.; Migne
p. 908. sq.
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poslední a pronáší přání, by panna spokojila se tím,
že úmysl její Bohu samému jest znám.') Pravdě
podobně má na mysli sliby obojí sv. Ambrož, když v mo
(llitbě nad professkou praví: »Již ode dávna v duchu
Ti, ó Bože, zaslíbena, stala se nyní nevěstou Tvojí
i professí.<<2) Jistě pak zmiňuje se o nich náhrobní
nápis jakési Juliany ze IV. nebo z V. století, jenž hlásá,
že zemřelá, jsouc již ode dávná zaslíbena Kristu, za
snoubila se mu při smrti přijetím závoje. 3)
HANC DVM CORPOREI PREMERENT VICINIA LETI
SPONSA DIV NVBIT PER SACRA VELA DEO

Na náhrobku trevírském zove se osoba, jež ná
hrobek položila, jménem Hilaritas, pannou Bohu se
zasvěcující — DEVOTAS DO (devotans Deo) PVELLA.
Na svém vlastním náhrobním kameni má pak již táž
osoba titul: PVELLA SANCTIMONIALIS. Když onen
první náhrobek kladla, byla snad kandidátkou řeholní
a učinila teprve slib soukromý; později pak složila též
profess slavnou, o níž zmiňuje se její náhrobek vlastní 4)

Ještě zřejměji rozlišuje oba druhy slibů synoda
římská z dob papeže Innocence 1.5) V prvém kánonu
jest tam totiž řeč o panně, jež přijala již závoj, ale
potom ruší slib a uzavírá sňatek: za toto provinění
jest povinna činiti dlouholeté pokání. Druhý kánon
jedná o panně, jež závoje ještě nepřijala a ruší slib
uzavřením manželství: i té nutno činiti tuhé pokání,
ač menší, než jaké oné první uloženo jest. 5) Tato

') »Virgo sanctior gaudebit sibi soli et Deo nota; < 1. c.
*) »Dudum spiritu devola (líbí 0 Deusi, nunc etiam piofes—

sionex — De institut. virg., c. 17., ed. Migne, p. 334.
3) Viz: De Rossi, Inscript. christ., t. II. č. 1. str. 63., 92.
') Viz: L e Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule,

LI. p 366.
5) Jiní soudí, že synoda ta byla slavena ne r. 402, nýbrž

za pontifikátu Siriciova.
6) Tato důležitá a. zajímavá ustanovení uvádíme doslovně:

»Quaeritur de virginibus velatis ct mutato proposito, quid exinde
iudicatum sit. Si virgo velata iam Christo, quae integritatem
publico testimonio professa a sacerdote prece elfusa benedictionis
velamen accepit, sive incestum commiserit furtim, seu volens

Archncnlaiglc křnsfnnská. “25
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rozhodnuti synody římské z r. 402 sděluje papež
Innocenc I. r. 404 biskupu Viktriciovi v Rouenu. I on
rozlišuje mezi pannou, která závoj přijala, a takovou,
která ho nepřijala,— virgo velata et'non ve
lata — a píše, že takovou, jež po přijetí závoje se
provdala, není dovoleno připustiti k pokání za živo
bytí člověka, s nímž v manželství vstoupila. Také ne—
může prý bez trestu vyváznouti panna, jež závoje ne
přijala, ačkoliv je vina její menší. ') Vůbec trestáno
bylo porušení slibu panenství velmi přísně. Synoda
elvirská z r. 406 vylučuje takovou na vždy ze společ
nosti věřících; činí-li však pokání, může býti při smrti
přijata zase do lůna církve. Synoda ankyrská (z r. 314)
jest mírnější a stanoví na ni pouze takovy trest, jakym
stíháno bylo dvojženství. Ještě přísněji počínalo však
si oproti takovym právo římské. Tak Jovian ustanovil
na toho, jenž uzavřel sňatek s pannou nebo s vdovou
Bohu zasvěcenou, trest smrti. *)

Trestala pak církev provinění, a zvláště uzavírání
sňatků panen Bohu zasvěcených, tak přísně proto, že

crimen protegere, adultero nomen mariti imposuit, tollens membra
Christi faciens membra meretricis, ut quae sponsa Christi fuerat,
coniux hominis diceretur. Quali hic et quanla. satisfactione opus
est? Unde annis quam plurimis deflendum ei peccatum est, quo
dignae fructu poenitentiae facto possit alíquando ad veniam per
venire, si tamen poenitens poenitenda faciatm

»Puella, quae nondum v'elata est, sed proposuerat sic per
manere, licet non sit in Christo velata, tamen quia proposuit et
in coniugio velata non est, furtivae nuptiae appelantur ex eo,
quod matrimonii coelestis praeceptum non servaverit, amore pro
perante ad libidinis caecitatem. Et his poenitentiae agendae tempus
constituendum est. Habent tamen poenitentiae agendae locum,
sed cito non habent veniam.<

') »Item quae Christo spiritualiter nupserunt et velari a sa
cerdote meruerunt, si postea vel publice nupserint vel se clan
culo corruperint, non eas admittendas esse ad agendam poeniten
tiam, nisi is, cui se iunxerant, de saeculo recesserit . . . Hae vero,
quae necdum sacro velamine tectae, tamen in proposito virginali
se promiserant permanere, licet velatae non sint, si forte nupse
rint, his agenda aliquanto tempore poenitentia est; quia sponsio
eius a Deo tenebatur.<x Epzlrt. ad Vz'ctrz'cz'um,Migne, Patr. lat.
t. XX., p. 478 sq.

2) Viz: F r e is e n, Geschichte des canon. Eherechts; Tůbingen
1888, str. 678.
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professka nebyla již svobodna, nýbrž byla již snou
benkou Kristovou. Proto Otcové církevní staví často
tyto zásnuby duchovní proti manželstvím světským.
V jedněch i druhých má býti zachována věrnost —
fides matrimonialis — tam Kristu, zde člověku;
a proto pokládají potomní sňatky nebo též proviny
tělesné (fornicatio) za bigamii a cizoložství(ad u 1
terium). A z té příčiny stanovena byla již záhy
překážka manželská pochodící ze slibu čistoty, byť ne
ihned jako překážka vylučující (zrušující).' )

Profess, čili slavné veřejné skládání slibu odbývalo
se u oltáře při službách Božích. Biskup kladl přítomné
kandidátce pravou ruku na hlavu a pronášel nad ní
předepsanou modlitbu. O obřadech těch dovídáme se
od sv. Ambrože, jenž vypravuje o jisté dívce z rodu
vznešeného, která utekla se k oltáři, aby ušla donuco
vání své rodiny, jež chtěla ji přiměti k uzavření sňatku.
»Kde lépe mohla se uschovati panna ta, — ptá se —
nežli na místě, kde skládá se oběť panenství? Ale to

') V prvních stoletích nesetkáváme se arci s technickými
výrazy: »sliby slavné a prosté — votum solemne, sim
plex,c ale přes to existoval již tehdy co do podstaty rozdíl mezi
sliby těmi a oněmi. Slavnost prvních záležela v tom, že panna,
jež Kristu se zasvětila, dle slov papeže Siricia: inte gritatem
publico... testimonio professa a sacerdote prece
fusa velamen benedictionis accepit, čímž stávala se
virgo velata, consecrata. Do druhé třídypatřilyvirgines
sacrae nondum velatae. Ty složilyslib soukromějen před
Bohem a byly opravdu známy a v seznamech farních zapsány
jako panny Bohu zaslíbené, ale professe do rukou církve neslo
žily a požehnání jejiho neobdržely.

Máme též výroky Otců, z nichž možno souditii že sliby
slavné tvořilyjiž ve IV.století impedim en tum invali
dans matrimonium. Sv. Ambrožpíše ku př. 0 slovech
Apoštolových:melius estn ubere, quam uri: »Slovatato
řečena jsou takové, jež nesložila ještě slibův a nepřijala závoje.
Jestliže však některá Kristu se zasnoubila a přijala závoj, pak
již jest provdána, a sám nesmrtelný jest chotěm jejím. Chce-li
ještě nyní uzavříti sňatek lidský, porušuje věrnost manželskoum
Neméně výr zně praví totéž sv. Augustin: »Uzavírá-li panna
sňatek, nehřeší; béře—lisi však muže řeholnice (sanctimo
nialis), nutno pokládati čin ten za cizoložství proti Kristu.:
Více viz v »Zeitschrift fůr kathol. Theologiec, Innsbruck 1889,
II. Quartalheft, článek Wi'lpertův: Die Gottgeweihten Jung
frauen, str. 314.

*
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není konec její zmužilosti: chvíli již stála panna ta,
pronásledovaná pro svoji ctnost, u oltáře, když náhle
uchopila pravici kněze a položila si ji na hlavu, prosíc,
by požehnání nad ní pronesl. A když tento se zdráhal,
tu jsouc netrpěliva vložila hlavu svou pod okraj oltáře,
řkouc: Což by mne měl šat lépe zasloniti nežli oltář,
jenž sám závoje posvěcuje? Zajisté, více platí tento
snubný závoj, na němž sám Kristus, hlava všech, denně
bývá Bohu obětován. Co chcete ještě ode mne, při—
buzní moji? Či chcete mne ještě déle nutiti k man
želství? Já již dávno o manželství jsem se postarala.
Ženicha mně nabízíte? Já již lepšího jsem nalezla.<<1)

Professi předcházela řeč biskupa, jenž výlučně
měl právo přijímati sliby. 2) » i jsi si nevzpomněla
na ona slova, — ptá' se sv. Ambrož pokleslé panny
Zuzany — jež ti onoho dne byla řečená: »Poslyš,
dcero, &viz 3.nakloň ucha svého: a zapomeň
nalid svůj & dům otce svého. A požádáť
král krásy tvé: neboť on jest Pán Bůh tvůj,
&kl an ěti se budou jemu?<< Slovata vyňatajsou
ze žalmu 44. (verš 11. a 12), jenž celý jest jakoby
zúmyslně sdělán pro professi panenství, jelikož opěvá
zasnoubení nebeského ženicha, jeho božské vlastnosti
a spolu i důstojnost a povinnosti Jeho duchovní ne
věsty. Tak vykládali jej též Otcové jako hymnus pa—
nenstvíper excellentiam. Professkavystupujetu
jakokrálová:»Stála královna tobě po pravici
v oděvu' pozlaceném, ozdobena rozličností
(různobarvým, pestrým rouchem).<<Slova ta (žalmu 44.
verš 10.) zove sv. Jeroným řečí prorockou — sermo
propheticus. Sv. Ambrož pak vykládáje v prvé
knize D e Virginibus: »Rozvaž dobře, panno, ja—
kými hojnými dary obvěnil tě Duch sv., dle svědectví
Písma sv.: důstojnosti královny, zlatem a kráSou! Dal
ti vládu, poněvadž jsi chotí věčného krále, nebo též
proto, že ujařmivši pokušení těla panuješ nad sebou
jako královna nepřemožitelná. Dal ti zlata, neboťjako
kov tento, roztaven byv vohni, cennějším se stává, tak

_') Ambrosius. De virginibus. I. I. c. 11., p. 208 sq.
2) Viz: Freisen, !. c.. str. 67
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i tělo tvé, zasvěcené Duchu sv., cenou vnitřní vzrostlo.
A což mám říci o kráse, jakou tě Bůh obdařil? Kde
možno nalézti většího půvabu nežli u té, kterou Soudce
věčný uznal hodnou Sebe, kterou král miluje, jež Pánu
se oddala v oběť a Bohu se zasvětila: věčně nevěstou
jsouc & věčně pannou, aby ani láska nikdy neměla
konce, ani čistota se neumenšovala.< ') _

Slova žalmu tohoto sloužila biskupům obyčejně
za východisko jejich promluvy. Nejednou však mluvili
zase na základě slov Písně Salomounovy nebo na slova.
Apoštolova:»Zasnoubilť jsem vás ijako) čistou
pannu oddati jednomu muži, Kristu<< (II. ku
Korint. XI. 2. »Despondi enim vos uni viro virginem
castam exhibere Christo<<). Zlomky takovýchto pro
mluv roztroušeny jsou ve spisech sv. Ambrože. V nich
oslavuje světec ten velikost a krásu božského Ženicha
& štěstí panny, jež se mu zasnoubila. Za vzor násle
dování uvádí pak sv. Ambrož nejsv. Pannu, královnu
panen a výtečnici panenství. Ona jest »zrcadlem pa—
nenství<<; »její život jest školou všech panenc._“)

Po promluvě následovalo skládání slibův. »Marně
vykládal jsem ti hymnus panenství — naříká svaty
Ambrož nad padlou Zuzanou ——po němž pronášela.
jsi formuli sebeposvěcení & slíbila jsi svatě zachová
vati slib učiněny. A všichni přítomní podepsali slav
nostní akt ten ne inkoustem, ale v duši — slovem:
Amen.“ 3) Aby pak profess ta stala se ještě slavnější,
byla skládána. obyčejně 0 velkých svátcích, kdy lid
četně do kostela. se scházel. »Nadešel svátek Zmrtvých
vstání Páně, — praví sv. Ambrož — a. na celém světě
uděluje církev sv. svátost- křtu &pannám závoje 4) Nej—
krásnější hody zvolila jsi sobě, — hovořil papež Libe
rius v basilice sv. Petra. při obláčce sv. Marcelliny,
sestry sv. Ambrože. — Viz, co lidí sešlo se, aby sla
vili Narozeniny tvého Ženicha. .. On nasytil kdysi
4000 lidí pěti chleby a dvěma rybičkama; více .hostí

[) Dc virginibus, 1. I. c. 7.; Migne p. 199.
") De virgin., 1. 11.c. 2., p. 208.
3) De lapsu virg, c. V. a. Vll.
5)Exhortatio virg., c. VII.p. 348.
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pozval však na hody tvé, aby je nasytil ne již chlebem
ječmenovým, nýbrž chlebem nebeským, tělem svýma ')
V dekretálkách papeže Gelasia máme pak seznam
svátků, jež byly určeny k obláčce panen. Jsou to:
svátek Zjevení Páně, Velikonoce a svátek sv. apoštolů
Petra a Pavla. V jiných dobách mohly jenom těžce
nemocné obdržeti závoj, »aby bez milosti té neodešly
ze světa.<<

Po složení slibu následovala obláčka, kterýžto akt
označovánbyl slovy: »velare, velamine tegere,
velamen accipere, tegere, claudere, operire,
abscondere (fáciem velo), pagi—„:iceaaat-—při
jati závoj.<< Od sv. Jeronyma se dovídáme, že panna
dostávala při obláčce nejen závoj, nýbrž celý řeholní
šat, a všecko to že již v polovici IV. století označo—
váno bylo výrazem »obdržeti závoja. Chválít ve svém
listě k Marcelle “) pannu Bohu zasvěcenou, jménem
Azellu. protože prodala své klenoty, aby si za utržený
peníz koupila temnobarevnou tuniku (tunica fu s—
cior), které žádným způsobem od matky obdržeti ne
mohla. Ještě jasněji mluví o této záměně šatu svět
ského za řeholní sv. Ambrož, vykládaje zároveň jeho
význam. >Vezmi šat tento, — mluví ke kandidátce —
abys v Krista se oblékla.a A ku konci téže knihy:
»De institutione virginis<< se modlí: »Oblec,
ó Bože, Otče všemohoucí, služebníci svou v šat ten,
& učiň, aby vždy zůstal neposkvrněným.< 3)

Sat posvátný,habitus Deo dicatus, zb qip.:
177gmpgsvízg, skládal se ze závoje a vrchní sukně,
zvané stola nebo tunica, kterou sv. Jeronym cha
rakterisuje jako: pulla, furva, fusca, fuscior,
vilis, —- což vše jsou synonyma, znamenající, že
sukně ta byla chudá, skromná jak co do látky tak
i barvou, u přirovnání k hedvábným, purpurovým &
zlatem protkávaným tunikám tehdejších dívek svět—
ských. V té příčině zajimava jest ona stať sv. Chryso—
stoma, v níž mluví nejprve všeobecně o přehnaném

') A m brosius, De virgin., l. Ill. c. 1. p. 219.
2) List XXIV.
3) De inst. virg., c. XVI.
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strojení se žen, a potom obrací se k pannám slovy:
>Věz, že nejednou vice můžeš hovéti marnosti v oděvu
prostém, než v šatě zlatem protkávaném. Tak na př.,
je-li sukně barvena pěkně na modro a uložena kolem
prsou co nejpečlivěji po způsobu tanečnic cirkusových
& sepjata pásem tak, aby nebyla ani příliš volnou ani
příliš těsnou & skládala se v záhyby nejčetnější: zdaž
sukně ta nepodněcuje smyslnost více než hedvábná?
A což teprve, když ustrojíš se ještě v černou obuv,
lesknoucí se jako zrcadlo a končící pěkně do špičky,
že v ničem nezadá obuvi pestrobarevné! Obličej si
ovšem nebarvíš, ale za to více času vynakládáš na
mytí, než je slušno, závoj bělejši nad tvář spouštíš
hluboko do čela a odhazuješ temný plášť, aby sněho
bílý závoj ještě lépe se odrážel. Zdaž všechno to ne
zvětšuje ještě více hříšného dojmu ?<<1) A autor knihy
»O panenstvía dává jakési panně následující po
kyny: »Látka tvých. šatů nebudiž bohatá! Sat vrchní
ať je temný, at nekřičí, barvy ať je přírodní nebo
žluto-bílé. Závoj budiž bez třásní & téže barvy.ca)

Závojnazývalse: >ve1um,ve1amen, maforte,
flammeus, flammeus virginalis, flammeus
Christi, xdluppa, p.a<póptbv;ačasto má přívlastek »san
ct um, sacrum — svatý.< Biskup podával jej panně
se slovy: »Přijmi, panno, svatý závoj a nos jej nepo—
skvrněný až do té doby, kdy staneš před soudnou sto
lici Pána našeho Ježíše Krista, před nímž skláněji se
kolena těch, kdož jsou na nebi, na zemi i pod zemi,
po všechny věky, Amen.c Formule ta nalézá se téměř
beze změny v nejrozmanitějších liturgiích a sáhá do
nejstarších dob. Od Tertulliana se dovídáme, že za
jeho dob nelišil se závoj panen Bohu zasvěcených ni
čím od závoje žen provdaných. Horšiť se na panny,
jež místo vlastního závoje nosily na čele vlněnou pásku,
anebo jen nějakým hadi-íčkem zakryvše hlavu, chtěly
již býti pokládány za zakryté závojem. Závoj má, dle
jeho zdání, býti aspoň tak velký, aby zakryl rozpu

') Homilia VIII. in 1. Timot.
1) »De virginitate.a Inter opp. Athan. ed. Migne,Patr.

gr. t. XXVIII. p. 264.
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štěný vlas. ') Poněvadž pak tvořil závoj podstatnou
část oděvu řeholního, není arci s podivem, že i ná—
hrobní nápisy panen o něm se zmiňují. Tak čteme
na př. na náhrobním kameni milánském:

B M

PRENCEPIA QVE FVIT IN
CORPORE ANNOS PLVS M
ENVS XIIII ET MENSES IIII VER
GO ET NEOFETA IN CRISTO
HIC IACET DEVTERIA
CVM CAPETE VELATO QVE
FVIT IN CORPORE ANNOS
PLVS MENVS XXI ET MENSE
VNV POST CONSVLATV BASSI
III IDVS OCCOB

T. j: »Zde odpočívá Principia, blažené paměti
panna a neofytka v Kristu, která žila asi 14 let a 4
měsíce. — Zde odpočívá se závojem na hlavě
Deuteria, která žila asi 21 rok a 1 měsíc. Pochována
byla 13. října, rok po konsulátu Bassově (r. 409).<<

O čtyrech sestrách z Vercell, pannách Bohu za
svěcených, hlásá jejich metrický epigram, že vešly do
nebes se svatým závojem na hlavě:

INSIGNEIS ANIMO CASTAE VELAMINE SANCTO
CRINIBVS IMPOSITO COELVM PETIERE SORORES

Scénu slavnostní obláčky obral si za théma pře
krásné komposice umělec z dob Tertullianových nebo
nejpozději z polovice III. století. Máme zde na mysli
fresko z katakomby sv. Priscilly, náležející zajisté jak
roztříděním jednotlivých skupin, tak provedením jedno
tlivých figur k nejlepším výtvorům umění starocírkev
ního. Nepravíme arci, že by kresba ta byla beze vší
chybičkyř) přes to však při pohledu na ni radostný

')Devel. virg,c XVII. .911.
") U Orantky jest pravá ruka. větší než levá. Jahen stojí



_ 365 .—

údiv jímá srdce. Již na různých místech zmínili jsme
se o ní, zde však popíšeme ji podrobněji. Bylť obrazu
tomu až do posledních dob podkládán smysl nejroz—
manitější, a to proto, že neměli jsme posud věrné jeho
kopie. Wilpert však zhotovil novou fotografii jeho, a
dle ní barevnou kopii, jež zdařilá se tak krásně, že
Rossi, Marucchi & jiní znalci uznali ji jednohlasně za
nejlepší ze všech posavadních reprodukcí maleb kata
kombních.<< ')

Celá komposice má tři části (viz obr. 63. na str. 366.)
První skupina., po levé straně, představuje starce, sedí
cího na kathedře, v bílé, nepřepásané tunice, “jejíž
dlouhé rukávy a přední část ozdobeny jsou purpuro
vým okrajem. Přes tuniku má plášť barvy žluté, opa—
třeny kápí. Před ním stojí mladá dívka bez závoje,
v dalmatice barvy též žlutavé, a za ní jinoch v zele
ném oděvu, drže přichystanou tuniku. Dívka má v ruce
bílý předmět, podobny složenému závoji. Stařec vzta
huje pravici & ukazuje prstem na ženu, jež stojí proti
němu na kathedře a tiskne k prsoum nahé děcko.
Uprostřed mezi těmato dvěma skupinami stojí Orantka
v oděvu- velmi bohatém. Její široká dalmatika jest
všecka purpurová. Na spodní tunice viděti trojí pur
purové lemování, &dva široké lemy téže barvy a dlouhé
třásně zdobí závoj, jehož oba konce spadají na prsa.

Bosius viděl v prvé scéně obláčku panny. Jeho
mínění přijali pak za své skorem všichni archaeolo
gové, & teprve v novější době vzdali se ho tři učenci:
protestanté Schultze a Roller a kněz Davin. — Roller
přiznává, že dívka drží v ruce závoj, ale tvrdí, žejest
to spíše závoj snubní (flammeus nuptialis), než
závoj panen Bohu zasvěcených. Dle jeho mínění před
stavuje první scéna pravděpodobně zasnoubení Panny
Marie se sv. Josefem před veleknězemř) Skupinu tu
vykládá zcela nezávisle na dvou skupinách ostatních, ne
dbaje té okolnosti, že pohyb ruky a pohled starcův

jen na jedné noze. A ještě několik jiny'ch chyb dalo by se vy
tknouti.

[)Viz:Die Gottgeweihten Jungfrauen, tab. I. II.
2) Roller, Les Catacombes de Rome, _t. II. p. 154.
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pojí scénu tu se scénou poslední, a že těžce jen lze
viděti zde závoj snubní. Ostatně bývají scény snubní
na monumentech zcela jinak znázorňóvány: všude totiž,
podává snoubenec závojem zastřené snoubence pravou
ruku, a neskrývá se za ní, jak to vidíme na našem
obraze.

Slyšme též Schultze. 1) Poněvadž fresko toto ——
praví — dokonale jest provedeno, pochází bez odporu
z II. století; proto již předem jest vyloučeno, že by
mohlo představovatí akt liturgický, který povstal v církvi
mnohem později. Co tedy představuje obraz ten? Ja
kousi scénu rodinnou. Pravděpodobně představuje scéna.
po levé straně »otce se dvěma dětmi, pohrouženými
v četbu nějakého úryvku Písma sv., který souvisí shistorií
osoby, nalézající se na fresku prostředním, jež jest bez
pochyby zemřelou matkou rodiny a ženou starce, sedí
cího na křesle. Žena s děckem na fresku posledním
je pak zajisté starši dcerou zemřelé matrony. e to
není Matka Boží, vysvítá z toho, že má vlas krátce
přistřižený, což na obrazech Madonny nikdy nevídáme..
A tu již, pomíjejíce jiných okolností, poznamenáváme,
že má žena ta krátký vlas jenom na několika špat—
ných kopiich, o něž Schultze zřejmě Výklad svůj opřel,
a nikoliv o originál.

Nejmenšího však podkladu nemá a přímo směšný
jest výklad Davinův, opírající se taktéž o špatnou re
produkci. Ten chce mermomocí učiniti z celé té kom
posice historii Zuzany. Stařec na křesle má býti Helkion,
dívka pak jeho dcerou Zuzanou, naslouchající výkladu
zákona Mojžíšova; jinoch jest prý buď Jachym, jenž
si ji zaslibuje, nebo prorok Jeremiáš. Žena s dítětem
představuje prý touž Zuzanu, očekávajicí výrok smrti
pro domnělé cizoložství. Ale Bůh slituje se nad ní —
Kristus ji vysvobodí — a proto zjevuje se táž Zuzana
ješlě jednou uprostřed obrazu, nepřirozeně veliká, zpí—
vajic s rukama rozpjatýma hymnus spásy. Wilpert
zove právem výklad ten výronem fantasie. Čte-li se,
zdá se, že jest archaeologie církevní ještě v plénkách. 5')

') Archáologische Studien, p. 182.
") Die Gottgeweihten Jungfrauen, str. 58—60.
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Po odbytí těchto výkladů, jež vyvolala jednak touha
po originálnosti, jednak nechuť ke katolicismu, podává
Wilpert svůj výklad vlastní, v hlavních rysech v církvijiž
ode dávna známý. Základem výkladu větších komposici
musí býti vždy ony figury, jichž význam jest jistý. V na
šem případě jsou jimi: žena sedící po pravé straně a
Orantka uprostřed. Nezahalená žena s dítkem na kathedře
toť nejsv. Panna s Ježíškem. (Viz obr. 55. na str. 253)
Právě tak vidíme ji v katakombě sv. Petra a Marcel
lina kde přijímá od mágů dary. Orantka pak jest sym—
bolem zemřelé, již v nebi se nalézající a modlící se
za pozůstalé zde na zemi, aby i oni došli téhož cíle.
Jakožto centrum celé komposice musí býti v úzkém,
logickém svazku se skupinami pobočnými, a proto
nelze vykládati její význam nezávisle na nich. Snad
že představuje právě jednu z oněch _panen Bohu za—
svěcených, na jichž počest v téže době, kdy obraz náš
mohl povstati, tak nadšeně kázal sv. Cyprián! Všechno
záleží na scéně po levé straně (viz obr. 64. na str. 369).
Tam, jak jsme již pravili, sedí na kathedře stařec a
vedle něho stojí mladá dívka držící v ruce předmět po—
dobný závoji; za ní stojí, a tedy osobou podřadnou jest
jinoch, který má v luce tuniku. Nuž, & to jsou právě
hlavní osoby, činné při obláčce panen: biskup, dívka
ještě nezastřená, se závojem v ruce., a jahen, který
drží pohotově hábit čili tuniku, určenou pro professku.
Kdežto jahen jako přisluhující stojí, sedí biskup na
kathedře, nebot biskupové vskutku sedě vykonávali
funkce náboženské. Pohyb jeho ruky a zrak Obrácený
v tu stranu, kde nalézá se nejsv. Panna s božským
Děťátkem, zdají se _ke kandidátce mluviti: »Hanc
imitare, filia — Ta budiž ti vzorem, dcerol<<
Uprostřed stojí konečně Ora n tk a, obraz to panny —
řeholnice, jež —- abychom užili slov známého nám
již nápisu milánského ——»se závojem na hlavěa od
počívala've hrobě, vytesaném ve stěně téže kaple.
A vhodně vymalóvána na hrobě jejím Scéna ta, jež
v životě jejím byla rozhodnou. I kdyby předmět, jejž
dívka nezahalená v ruce drží, byl závitkem Písma sv.,
jak někteří soudí, i potom byl by význam 'komposice
týž. Vímet již, že slib panenství pojat byl v jistou
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stálou formuli; snad tedy právě formule ta na závitku
byla napsána. V tom případě byl by umělec maloval
jenom jednu část posvátného oděvu,vpodávaného při
obláčce, t. j. tuniku čili vrchní šat. Ctenář může si
vybrati náhled, který se mu více zamlouvá; Wilpert
pokládá první z nich za pravděpodobnější.

Obr. 64. — Levá strana obrazu z katakomby sv. Priscilly.
(Obláčka Panny Bohu zasvěcené,)

Máme tedy před sebou obraz liturgický, a v tom
spočívá hlavní cena jeho. Ukazujeť nám způsobem
prostým ceremoniál obláčky panen ve století III. Jenom
biskup měl právo konati funkci tu: zde jest jím biskup
římský. Dle Bosia jest to podobizna papeže Pia, jenž
zasvěcuje Bohu jednu z dcer sv. Priscilly, zakladatelky
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tohoto hřbitova. Garrucci vidí v něm papeže sv. Kle
menta a dívku pokládá za sv. Domitillu. Oba náhledy
maji něco do sebe. V každém případě povstala však
kaple ta. teprve ve III. století. Důkladnější vysvětlení
mohl by nám dáti jedině nápis, který uzavíral hrob,
vytesaný pod naším freskem; ale ten již za dob Bo
siových neexistoval. ')

Nikoliv bez významu pro znázornění obleku řeholnic
jsou též zlatá skla ze IV. stol., představující sv. Anežku.
Na jednom má světice tato na dlouhé tunice krátkou
sukni vrchní, pod prsoma přepásanou, a na hlavě má
velmi dlouhý závoj.

Celá ceremonie professe i obláčky označována
bylaslovy:sacrare, consecrare virgines, con
secratio virginis, consecratio virginitatis.
Překrásné jsou modlitby, jimiž biskup professku Bohu
doporoučel. Podáváme zde úryvek modlitby takové,
_již se modlil sv. Ambrož nad svou jmenovkyní, pannou
Ambrosií. »Nyní, Otče, dárce milosti, obrací se srdce
mě k Tobě, aby Ti složilo díky nekonečné za to, že's
dopřál nám, bychom viděli zde na zemi ve Tvých,
Tobě zasvěcených pannách život andělský, jejž jsme
kdysi v ráji ztratili. Co mohlo nás více nadchnouti
pro život panenský a lásku ke ctnosti a hlásání chval
panenství než to, že Bůh sám z panny se narodil . ..
Prosím Tě, ochraňuj tuto služebníci Svou, jež touhy
panenské duše své posvěcuje službě Tvé. Jako kněz
přináším Ti ji v oběť, jako otec Ti ji věnuji. Nechť
dobrota & moc Tvá udělí ji milosti, aby došla do stanů
svého Snoubence a mohla Ho uzříti a slyšeti Jeho
hlas: ,Pojdiž z Liban u, choti má, pojdiž

') »Je-Ii Orantka — namítali Wilpertovi někteří přátelé —
pannou Bohu zasvěcenou, proč vymaloval ji umělec v bohaté,
purporové dalmatice, a nikoli v šatě, jaký dostala. při obláčcePc:
KtomupodotýkáWilpert,že Orantka jest postavou ideálnou,
obrazem zvěčnělé, jež po vítězství nad světem a nad tělem byla
přijata do věčné slávy. Pro takovouto posravu duše v nebesích
se radující nebyl vhodným chudý & prostý šat professky, nýbrž
nejvhodnější jest bohatá purpurová dalmatika, jež v době, kdy
'obraz náš byl proveden, byla privilegovaným oděvem osob z pa
nujícírodinycísařské—Die Gottgeweih ten Jungfrauen,
str.
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z Libanu, pojď: budeš korunovánaí ') Po
příkladu Té, jež jsouc Pannou Boha samého nosila
v lůně svém, nadšena k následování téže ctnosti sta
nula před oltářem Tvým ne proto, aby všichni divili
se jejím jasným vlasům, stkvícím se pod závojem
drahokamy ozdobeným, nýbrž aby pod touto panen
skou záštitou složíla Ti v oběť vlasy ty, k témuž jako
Magdaleniny určené účelu, t. j. aby pokorně utíraly
nohy Ježíšovy & celý dům plnily vůní svých mastí . . .
Dej srdci jejímu prostotu, ústům jejím moudrost . ..
dej jí milosrdenství k ubohým a trpícím . .. Osvěť ji
v pravdě, utvrď ji ve ctnosti, posilní její lásku a uvediž
jí jednou do věčné slávy, kterou slíbil jsi v odměnu
ctnosti neporušené, aby tam vešla za Beránkem . ..
přijata do počtu panen opatrných A nyní přijď
í Ty, Pane Ježíši, ukaž se v den Svého veselía přijmi
pannu tuto: vždyť ona již od dávna náleží Tobě svojí
touhou po Tobě, a nyní má ještě professí státi se
Tvou. Dejž jí poznatí vůli Svou . . . aby mohla říci se
žalmistou:Držel jsi pravou ruku mou: a dle
vůle své provedl jsi mne, a s slávou přijal
jsi mne (žalm 72., v. 24). Otevři ruku Svou a naplň
duši její požehnáním. .. prosím Tě pro ten věčný“
kříž, pro slávu nejsv. Trojice, již at jest čest, sláva,
věčnost, Bohu Otci, Synu & Duchu sv., od věkův i nyní
i vždycky i po vše věky. Amen.<<")

Jest otázka, ve kterém roce mohlo býti panenství
veřejně slibováno? V té příčině koncem IV. stoletíne—
bylo ještě stálých a všeobecných předpisův. Rozhodo
valat tu hlavně vůle biskupova a místní mrav. Obyčejně
připouštěla církev ke slibům slavným teprve ve věku
dospělejším: tak sv. Basil žádá aspoň dokončený rok
šestnáctý; synoda v Hippo pak stanoví, aby závoj
nebyl dáván před rokem dvacátým pátým. Než stávalo
se též, že církev z jistých důvodů, jichž sama byla
soudcem, dovolovala, by sliby dříve byly složeny. Tak
jistá Azella ukončila v době obláčky sotvy rok desátý.
Ne příliš starší byla též sv. Anežka, rovněž i Soteris,

') Píseň Salomounova kap. IV. v. 8.
")De institutione Vírginis c. XVII.,ed. Migne,

p. 330 —.334.



příbuzná sv. Ambrože, sv. Irena, sestra papeže Damasa,
Eustochium aDemetrias, jež vedl sv. Jeroným. Na ná
hrobku panný Bohu zasvěcené, jež odpočívala v kata
kombě sv. Kallista nedaleko hrobu papeže a muče
níka Kornelia, čteme:

PRIE IVN PAVSA
BET PRAETIOSA
ANNORVM PVLLA
VIRGO XII TANTVM
ANCILLA DEI ET 3m
FL' VINCENTIO ET

FRAVITO WP CON—SŠ(r. 401).

T. j.: »Dne 31. května zemřela panna Praetiosa,
služebnice Boží & Kristova, mající sotVý 12 let, za
konsulátu Fl. Vincentia a Fravita.<<

Druhý kámen, nalézající se v museu lateránském,
hlásá:

BICTORIA FIDELIS BIRGO
QVE VIXIT ANNIS XVII
MENSIS VIIII DIES V IN PACE
DEFVCT V IDVS SEPTEMB

T. j.: »Viktorie, panna věrná, jež žila let 17, mě
síců 9, dní 5. Usnula v pokoji dne 9. září.<<

Na hřbitově sv. Cyriaký odpočívala »Panna Kri
stovaa, mající 16 let. Metrický nápis z Vercell, pochá
zející ze stol. V., mluví o panně z rodu vznešeného,
jež zemřela jako řeholnice, majíc let 13. Výše poznali
jsme náhrobek milánský, kde zesnulá čítá let 14. Jiný
náhrobek ze severní Italie hlásá, že FAMVLA CHRISTI
RVSTICVLA VIRGO DEVOTA DEO žila rovněž asi
14 let. Na gallském náhrobku ze VI. věku čteme vedle
let ztrávených v řádu počet let ztrávených ve světě:

»Eusebie žila od dětství svého ve světě 14 let.
Když ji Bůh povolal do kláštera sv. Kurika, sloužila
mu let 50.4:
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Těm, kdož se pohoršovalí nad tak časnými oblá
čkami, odpovídá sv. Ambrož takto: 1) »I já jsem toho
náhledu, že kněz musí býti velmí opatrný, aby neroz
vážně závoje nedával. Nenít pochyby, že pilně má zkou
mati, má-li dívka potřebné stáří; než nejde tu tak
o léta, jako spíše o dospělost ve víře & ctnosti....
Neboť Bohu každý věk postačí, a Kristus každý mile
přijímá. Vždyť víme, že ctnost není přídavkem stáří,
nýbrž spíše že stáří jest přídavkem ctnosti. Není tedy
třeba pohoršovati se nad časnou obláčkou, neboť čteme,
že i děti podstoupily mučenictví za víru, a Písmo sv.
praví:Z úst nemluvňátek a požívajících prsy
dokonaljsi chválu (Žalm VIII. v. 3.). A na jiném
místě praví Pán o dětech, jež přišly za ním na poušť:
Nebraňte jim ke mnějiti: nebo takových jest
království nebeské (Mat.19, M.). Není tedy do
voleno panny od Krista odtrhovati, neboť o nich stojí
ještěpsáno:Olej vylitý jméno tvé: protož mla
dice milovaly tě (Píseň Salom., I. Ž.).a

Poněvadž sliby nemalých ukládaly obětí, dbala
církev vždy pilně toho, aby volba stavu byla úplně
svobodnou, a kárala přísně rodiče, již mocí nutili do
kláštera ošklivé & neforemné dcery své, ani věna jim
nedávajíce, aby'za to tím lépe mohli vybaviti děti ve
světě zůstavší. Castěji se též stávalo, že rodina kladla
dceři veliké překážky a nechtěla jí dovolit složíti sliby
slavné. »Chtějí-li dcery vaše — mluví k takovým mat
kám sv. Ambrož — milovati člověka, mohou si dle
práva vybrati, koho chtějí; a komu jest volno vybrati
si člověka, tomu by nemělo býti dovoleno, zvoliti si
Boha ?<<2) S druhé strany dívkám. jimž bylo zápasiti
s takovýmto odporem rodiny, vykládá to týž sv. Otec
v dobré: »Rodiče se vzpírají, chtějíce býti přemožení . . .
Hrozí vyděděním, aby se přesvědčili, dovede-lí se srdce
tvé odtrhnouti od statků pozemských; chystají různé
vnady, aby zvěděli, zdaž radosti pozemské nemají
opravdu v očích tvých ceny . . . Překonoj, děvo, nejprve

') De virginitate c. VII.,pag. 276, n. 39.
*) Ambrož, De virginibus, 1. I. c. 10.; p. 205, n. 58.
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lásku k rodině, neboť dokážeš-li to, přemohla jsi již
celý svět.<< ')

Když rodiče nejen hrozili, nýbrž dcery své sku
tečně vydědili, těší je sv. Ambrož, ukazuje na odměnu,
jakou za jmění pozemské obdrží od Boha. »Ne_chtějí-li
ti rodičové dáti věno, včz, že máš bohatého Zenicha,
jehož poklady hojně ti nahradí majetek rodný.a

O takovémto zápase, jaký dívce podstoupiti bylo
v domě rodném, mluvi též nápis gallský:

HOC IACET IN TVMVLO SACRATA
GEORGIA CHRISTI ET DIVOTA
BONIS MENTE FIDE MERITO

OB QVAM MAGNA PATREM
PREMERET CVM TVRBA
PROCORVM ILLA DEVM
LEGIT FELICIORE TORO

T. j.: »V tomto hrobě odpočívá Georgie, Bohu za
svěcená, snoubenka Kristova, vynikající jměním, na
dáním, Věrou,zásluhami. Ač mnoho mužů znamenitých
u otce o ruku její se ucházelo, ona šťastnější výběr
učinila, zaslíbivši se Bohu.<<

Již v prvních dobách církve panoval obyčej, že
rodiče sami dítko své ještě jako nemluvně, dle vzoru
matky Samuelovy, věnovali službě Boží. O věci té zmi—
ňují se nejen sv. Otcové, nýbrž ináhrobky. Tak na př.
na nápise z r. 488 zove se zesnulá dívka, čítající te—
prve 3 léta: HOSTIA DECATA CHRISTO — Oběť
Kristu věnovaná. A žila děvuška ta, jak náhrobek praví,
jen proto tak krátce, aby tím světější mohla přijíti
k Bohu:

ADEO B(re)
VIVS VIXIT IN ISECOLO VT SANCTIOR MIGRARET AD (d—m)

Způsob života byl co do podstaty u všech panen
řeholních týž. Zaměstnání jejich dá se opsati dvěma
slovy: modlitba a práce. »Musíme se často mpdliti, —
píše sv. Ambrož své sestře; — neboť jestliže Zalmista,

') Ambrož, De Virginibus, 1. I., c. ll.; p. 206. n. 63.
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vedením říše zaujatý, mohl o sobě říci: Sedmkrát
denně chválu jsem Ti vzdával, což máme říci
my, jichž týkají se slova: Bděte a modlete se,
abyste nevešli v pokušení?') Při nejmenším
máme se modliti ráno, hned po procitnutí, když vy
cházíme z domu, před jídlem a po jídle, večer apřed
spaním. Denní práci dobřejest počínati osmým žalmem:
Hospodine, Pane naš, jak předivné jest
jméno Tvé po vší zemiia Mezirůznými modlitbami
doporučuje muž ten svatý sestře své kromě žalmův a
modlitby Páně zvláště Apoštolské vyznání víry, jež má
pro věřícího týž význam jako heslo pro vojína. *) »Přeji
si, —- píše sv. Jeronym Eustochii — abys i v noci na
svém lůžku, nežli usneš nebo když se probudíš, mo—
dlila se střídavě žalmy a Otče náš.<< Týž Otec praví
též, že jest věcí nutnou, aby řeholnice měla pro mo
dlitbu stanovené hodiny.3) S modlitbou pak dlužno
spojovati denní půst, “') jakožto nejúčinnější prostředek
ku přemáhání náruživostí. Vína třeba se zdržovati jako
jedu, neboť víno a mladost, toť dva nejmocnější bodce
smyslnosti. Proč prý přilévati ještě ohně do plamene?
Jedna jest snad jen výjimka, v čas nemoci. Nepij
již více vody — píše sv. Pavel Timotheovi (V. 23)
— ale užívej skrovně vina pro svůj žaludek
a své časté nemoci. V tom případě dovoleno jest
i řeholnicí užívati vína, a to ještě ne mnoho.5)

Stejně usilovně jako k modlitbě vyzývají Otcové
ku práci duchovní i fysicke, a že napominání ta ne
minula se s účinkem, dokazuje vysoké vzdělání oněch
žen, s nimiž sv.Jeronym si dopisoval. O Blesille na př.píše:

') Amb r ož, De virg. l. Ill. c. 4. p. 225.
_ 1) Ibid.

3) »Post haec quamquam Apostolus orare nos semper jubeat,
et Sanctis etiam ipse somnus sit oratio, sic tamen divisas orandi
horas debemus habere, ut si forte aliquo fuerimus opere detenti,
ipsum nos ad ofíicium tempus moneat. Horam tertiam, sextam,
nonam, diluculum quoque et vesperam, nemo est qui nesciat.:
E pi s t. XXII., ed. Migne pag. 421. n. 37.
_ *) Sv. Jeroným., 1. c., str. 404: »Sint tibi quotidiana
ieiunia, et refectio satietatem fugiens. Sit tibi moderatus cibus,
et nunquam venler expletus.a=

5) Ambrož, De virg. l. III. c. 2. p. 221.
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»\Iluví- li řecky, myslil bys, že snad nerozumí latinsky,
& když ozve se jazykem latinským, vidíš, žejím vládne
dokonale. Čemu se kdysi celé Řecko divilo u Origena,
to přihodilo se i u ní: nebot ne tak v několika mě
sících, jako spíše v nemnohych dnech tak překonala
obtíže jazyka hebrejského, že vyrovnala se 'matce
v učení se & pění žalmův.a4) Největší váhu kladou
pak Otcové na studium Písma sv. a zrazují pannám
čtení děl světských. »Nechtěj platiti za příliš vymluvnou
_; píše sv. Jeronym Eustochii — a nemař 'též času
děláním veršů... Neboť jakéž jest příbuzenství mezi
Horácem &Psaltéřem? Co společného má Maro s Evan—
geliem, nebo Cicero s Apoštolemíw)

O výchově a duchovním vzdělání řeholních panen
pracovali nejznamenitější učitelé církevní. V Rímě měl
k nim sám sv. Jeronym přes tři léta výklady o Písmě
svatém; v Miláně činil totéž sv. Ambrož. Vedle mo
dlitby věnovaly se panny různého stavu a urození
práci ruční. Chudé vydělávaly si takovým způsobem
na živobytí; všecky pak naby'valy tak prostředků ku
konání milosrdenství. »Dívky mladší 20 let — píše
sv. Jan Zlatoústý 3) — vychované v přepychu a zaměst—
nané ve svých komnatách jenom šatem a ozdobováním
těla, jaty náhle láskou ke Kristu, zapomínají na mla
dosta pohodlí, a jako statní vojínové vrhají se do
víru boje. Snad bude se zdáti pravdě nepodobny'm, co
povím, přece však jest tomu tak. 0 pannách těchjsem
slyšel, že nosí na holém těle nejhrubší žíněnku, chodí
boso & spí na síti, ba spíše bdí celou noc.... Jedi
jen večer, a to ani zelenin ani chleba, nýbrž boby,
hrách, olivy a fíky. Stále jsou zaměstnány předením
vlny a práce jejich jest mnohém těžší než práce
sluhů: neboť věnovaly se službám nemocných, stelou
jim lůžka. myjí nohy, a některé pro ně i vaří. Tak
mnoho může dokázati láska ke Kristul<< Sv. Jeronym
pak žádá od Lety, 4) aby její dceruška Paula, Bohu

|) Hieron. epist. XXXIX., p. 465.
“) lbid. XXll., p. 415
3) Homil. XIII. in epist. ad Ephcs.
') Hieron. epist. 108, p. 875.
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zasvěcená, naučila se záhy přístí, tkáti, šat šíti a po
dobnym pracím.

Velikou váhu kladou dale staří vůdcové duchovní
na mlčení. Mám rád — praví papež Liberius Marcellině
— když panny mluví raději příliš málo než příliš
mnoho. Také povinny jsou vystříhati se navštěvaspo—
lečností osob světských ipobožných zaháleček, jak
vdaných tak vdov, jež vdovamí jsou spíše z nutnosti
než z přesvědčení.<<') Na ulici mají se ukazovati co
nejméně, a musí-li vyjití, má by'ti celé chovaníjejich
skromné a příkladné. Nesluší se též na ně, aby se
súčastnily svatebních hodův a veřejných lázní, 'oblékaly
se v hedbáví a purpur, neboť které tak jednají, ne
mohou se již obléci v Krista. Majetku svého, radi svatý
Cyprian, užívej prospěšné.... Jenom chudí ať vědí
o tom, že jsi bohatá. Dědictví své dej Bohu na úrok,
krm jím Kristal'z) Vřele doporoučí sv. Augustin panně
řeholní ctnost pokory. »K čemu jest čistota těla, je-li
duch pokálen? Lepší jest pokorna manželka než pyšná
pannac 3) Ostatně co může v panně vzbuditi pýchu?
Všakté více dostala, když se Kristu zaslibila, než v oběť
dala. »Buď pokorná, nechceš-li klesnouti,<< — praví
sv. Jeronym Eustochíi. Nejkrásnějším vzorem tichého,
čistého a pokorného života jest nejsvětější Panna. Po
krmu užívala ne k vůli příjemnosti, ale aby se zacho
vala před smrtí. Ke spánku vedla Ji nutnost, ane la
hodnost, a ještě ve snách bděla mysl její a zažívala
to, co ve dne četlaď) Požadavky ty, dodává sv. Jero
nym, budou se snad zdáti příliš těžkými té, která Krista
nemiluje... duši opravdu milující nic však není příliš
těžkým.<< 5)

') Hieron. epist. XXII., p. 403. — Viz též Epist 130, p. 1121.
— Ambrož, Exbort. virginit. c. X., p. 375.

") Cy pr., De habitu virginum, edit Caillau p. 352: »Locu—
pletem te dicis et divitem, et utendum putas iis, quae possidere
te Deus voluit. Utere, sed ad res salutares; utere, sed ad bonas
artes; utere, sed ad illa, quae Deus praecepit, quae Dominus
ostendit. Divitem te sentiant pauperes, Iocupletem _te sentiant
indigentos. Patrimonium tuum Deo foenera, Christum ciba.a

") Enarrat. in psalm. 99.
') A m b rož. De virgin., 1. 11 c. 2., p. 209.
5) Hieron. Epist. XXII., n. 39. »Haec omnia, quae diges
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Takovéto požadavky a takováto přání pronášejí
Otcové. V praxi arci neodpovídalo vše tomuto ideálu.
Bylyť a budou vždy v každém stavu duše velkéímalé.
Již Tertullian zná takové panny řeholní, jež pouze
z materielnich příčin přijaly závoj, aby obdržely od
církve podporu a kráčely pohodlněji tímto životem. ')
Jiné vedla ke stavu tomu pýcha. Byly i takové, jež
v polovici III. stol. navštěvovaly veřejné lázně, chodily
k hostinám, strojily se nádherně & malovaly si tvář
i vlas'y.'*) »Nebojíš se — volá sv. Cyprián — že tě
Bůh v den soudu nepozná a vyloučí tě z nebe řka:
to není moje dílo aní můj obraz? Pleť znečistila jsi si
falešnými lektvary, barvu vlasů změnila jsi jakousi
barvou nepravou, celá tvoje tvář jest cizí. Nemůžeš
pohledětí na Boha, jelikož tvé malované oči nejsou
těmi, s jakými tě Bůh stvořil, nýbrž jaké satan zohy
zdil . .. Buď raději takovou, jakou tě Bůh stvořil. Ne
opravuj Boha. Neprodírej si uší, nevěs si na šíji a ra—
mena nádherných řetězů, neobouvej nohou do zlatých
sandálův. Nebuď otrokyní šatu ty, jež jsi pannou; pře—
mohla jsi tělo, přemoziž také zlato. <<3)

Nápisy hrobové, jak snadno dá se mysliti, nemají
mnoho podrobnosti o každodenním životě panen Bohu
zasvěcených. Na monumentech z dob předkonstantin—
ských čteme obyčejně jenom názvy, označující stav
zemřelé. Obširnější jsou již nápisy z druhé polovice
IV. století a z dob následujících. Uvedeme několik za—
jímavějších. ,

Metrický nápis z Milána praví: »Čtenáři, slušno
zvěděti, či kostí odpočívají v tomto hrobě před kon
fessi mučeníkovou. Jest to Mahlia Dedalía, panna
Bohu zasvěcená, velmi bohatá a matka,chudych
Žijic na světě, nežila pro svět, milujícjediné cestu ve—
doucí do nebe. Majíc již skorem 60 let obrátila kroky
své k nebi, ku Kristu. Tento nápis věnoval ti, sestro,

simus, “dura Videbuntur ei, quae non amat Christum . . .a N. 40.
»Nihil amantibus durum est, nullus difficilis cupienti labor esta.

') Tertull., De vel. virg. c. XIV., p. 908.
Iib d. '

) Cypr., De hab. virg., str. 354—358.
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tvůj bratr a dědic Theodor, abý četla jej příští poko
lení.<< ')

Zajímavý jest nápis gallský z r. 431, jenž hlásá,
že panna žila, jak slibý velízg)

IN HVC LOCV REQVIEVIT LEVCADIA
DEO SACRA'I'A PVELLA QVI VITAM
SVAM PROVT PROPOSVERAT

GESSIT QVI VĚT ANNOS XVI TANTVM
BEATIOR IE DNO CONDEDIT MENTEM

PTS CONSV THEVDOSI XI 'II

T. j.: »V tomto hrobě odpočívá Leokadie, panna
Bohu zasvěcená, jež žila tak, jak při skládání slibů se
zavázala. Žila jen 16 let.

Na náhrobku z Narboný čteme, že zesnulá se Vý
znamenávala »láskou k chudým, velikou úctou k sva
tým a věrným plněním regule řeholní.: 3)

. . .IN ELEMOSINIS OMNINO
PRVMTA MEMORIIS ET ORATIONIBVS
SCRM VALDE DEVOTA REGOLAS MONAS
TIRII INSTANTISSIME OBSERVANS

Divnou snad bude se zdáti rada sv. Ambrože, abý
panný Bohu zasvěcené nechodilý do kostela častěji leč
v neděli.4) Než, povážíme-li, že časté vycházení z domu,
zvláště ve velkých městech, bylo pro panný spojeno
s nemalými nebezpečenstvími, a nad to, že mohli vě—
řící v oněch dobách přechovávati ještě Eucharistii
v soukromých příbytcích a přijímati doma, nenaplní
nás více výstraha sv. muže podivením. V kostele mělý
panny řeholní pro sebe místo ohrazené balustrádou,
kde nalézalý se na stěně vhodné výroky z Písma sv.,
jako na př.: »A žena nevdaná a panna myslí na to,
co jest Páně, aby byla svatá tělem i duchema (I. Kor.

') Cfr.W ilpertl, DieGollgeweihten Jungfraucn, tab. Ill. n. 7.“) L. c., lab. V. ..13
a)Wilpeít ]. c., str. 39.
*)Ambrož, Exhort. virg. c. X.,.p 357. — Cfr.Hieron.

epist. 22., p. 404.; ep. 108, p. b896.



—380—

VII. 34). Nálezy v Alžíru obsahují úlomek takové
balustrády, na níž jest nápis: VIRGINVMCANC(ellus).

Ku konci ještě několik slov o počátcích života
klášterního. — V dobách'krvavych pronásledování žily
panny Bohu zasvěcené v rodném domě, jsouce spolu
v úzkém spojení vzájemném. Jim v čele stály starší
professky, ve ctnosti již osvědčené, a jedny měly slou
žiti druhym za vzor a pobídku k dokonalosti. 1) Ne
měly—lidívky rodičů. starala se církev o jejich výživu,
byly-li zapsány ve farních matrikách (canonicae,
“Arieva—mí,xsxavovzspéva'.,éle'quizsttxzi). Nad takovými měl
biskup, dle mínění sv. Cypriana, bedlivě bdíti & dháti
především toho, aby bydlily vzdáleny od mužských.'*)
Prvni důkladnější vědomosti o takovém společném ži
votě panen na Západě podává nám teprve sv. Ambrož,
jenž zove jejich společné domy sacraria virgini—
tatis, tabernacula Christi, a jednou:mona
sterium virginale — panensky klášter. On
též, není—li tvůrcem ženských klášterů v Italii, jest
aspoň jich organisatorem & nejčilejším jich ředitelem.
V domě milánském, jejž muž ten svaty sám spravoval,
byl velmi veliky počet professek. Ani cizozemek tam
nechybělo; ba i z daleké Mauretánie přibyly panny,
jen aby mohly složiti sliby do rukou sv. Ambrože. Jiny
klášter byl v Bologni a měl 20 členův.

V Římě šířil kolem r. 340 život řeholní sv. Athanáš,
který se tam ukryl před pronásledováním Ariánů, po
znav dříve společný život asketův & pvanen na poušti
Thebajské. První klášter vystavěla v Rímě v polovici
IV. století, dle sdělení sv. Jeronyma, slavná Marcella,
žena, jež v rodě svém čítala konsuly. Po sedmi měsí
cích provdání ztratila muže, a že byla nejen mladá a
bohatá, ale i hezká, ucházelo se plno mužů o její ruku,
a mezi nimi i konsul Cerealis. Ale Marcella zřekla se

;) »Provectae aetatis, iunioribus facile magisterium. Minores
natu praebete comparibus incitamentum. Hortamentis vos mutuis
excitate, aemulis de virtute documentis ad gloriam provocate.a
Cypr, De hab. virg., ad fiuem.

*) »Liberanda est vigilanter de priculosis locis navis, ne
inter scopulos et saxa frangatum Epist. 2.
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nového sňatku; přes prosby své matky Albíny složila
slib čistoty a svůj palác na Aventině proměnila v klášter.
Jejího příkladu následovalo ihned tolik dívek, že se
Rím počtem klášterů skoro rovnal Jerusalemu. »V Rímě
obnoveny divy Thebajské, praví pěkně Montalembert.
Sídla senátorů, nástupců Gracchů, Marcella, Kamilla,
Anicia, změněna v kláštery, a jestliže obyvatelé jejich
nepřijali vždy hábitu řeholního, vedli přece život přísný
a tvrdý. Slavná jména, jež zanikla v historii v kloace
císařství, vyplynula teď znovu na povrch, aby ještě
jasnějším zazářila leskemc ') Jiný klášter stál nedaleko
basiliky sv. Vavřince, na A g r o V e r a n o, čehož dů
kazy nalezeny tu ve větším počtu nápisův a sarkofagů
panen Bohu zasvěcených.

Nejstarší z datovaných nápisů pochází z r. 381.
Jest pln chyb a zní:
INFANTI AETAS VIRGINITATIS INTEGRITAS MORVM GRABTAS
FIDEI ET REVERENTIAE DISCIPLA IC SITA RVFINA IACET

[QVE VIXIT' ANIS' XXI
DEPOSITA IIII ' NONS. AVG ' FL SAGRIO ET EVCERIO' CC '

SS A jg Q

Čti: »Infantiae aetas, virginitatis integritas, morum
gravitas, fidei et reverentiae disciplína: hic síta Rufina
iácet, quae vixit annis XXI; deposita (est) IIII Nonas
Augustas, Flavio Siagrio et Eucerio consulibus.a 2)

T. j.: »Zde odpočívá Ruňna, která žila 21 rok a
byla pochována 2. srpna za konsulátu Fl. Siagria a
Euceria. Věkem jsouc děcko, vyznamenávala se nepo
skvrněnym panenstvim, neporušenosti mravůavěrným
plněním předpisů víry a povinností stavu.<<

Zajímavé jsou ještě dva nápisy, z nichž jeden
jmenuje pannu Praetextatu, zesnulou r. 464, a druhy
Klaudii:

QVIESCIT IN PACE PRAETEXTATA
VIRGO SACRA DEPOSITA D' VII
ID ' AVG ' CONS ' RVSTICI ET OLYBRI (r. 46 i).

') Les Moines d1Occident, Paris 186“; sv. 1. str. 146.
') De Rossi, Inscript. christ, T. I. n. 304.
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T. j.: »Zde odpočívá v pokoji Praetextata, panna
Bohu zasvěcená, jež byla pochována dne 7. srpna za
konsulátu Rustikova & Olýbriova.<<

De Rossi domýšlí se ne bez příčiny, že Praetextata
pocházela ze slavného rodu Praetextatů, jenž všemožně
se pokoušel o zachování umírajícího pohanství, až
konečně sám sklonil šíji pod jho Kristovo. Klaudia
zase může býti snadno touž osobou s Vestálkou téhož
jména, jež dle sdělení Prudentiova opustila svatyni
Vestinu, přijala křesťanství a měla zvláštní úctu ke
hrobu sv. Vavřince. Verš Prudentiův zní:

AEDEMQVE, LAVRENTI TVAM
VESTALIS INTRAT CLAVDIA. 1)

Již ze slov básníkových dalo by se souditi, že
Klaudie vstoupila po přijetí křesťanství do kláštera,
ležícího v sousedství sv. Vavřince, a tam zakončila
život svůj jako řeholnice. Ještě více pravděpodobnosti
dodává pak celé věci té nápis na mramorovém pod—
stavci r. 1882 v domě Vestálek na foru nalezený,
zhotovený r. 364 za pontifikátu Makrina Sossiana kol
legiem kněží na počest představené panen, Vesty. Ze
jména dívčina zůstala pouze první litera C; ostatek
Výškrabán byl pečlivě již ve staré době. Jest to případ
zahlazení paměti (damnatio memoriae),
jediný to trest, jakým ještě mohlo kollegium kněžské
v oněch dobách potrestati nevěrnou Vestálku. Uvá
žíme-li tedy, že v době oné mnoho rodin aristokra
tických opouštělo staré bohy a že jméno panny počíná
právě písmenem C, podobně jako na náhrobku ze
hřbitova sv. Cýriaký, pak stává se domněnka Rossiho
vskutku pravděpodobnou.

Na Východě byl již život řeholní v dobách těch
v plném rozkvětu. Zajímavé podrobnosti 0 řádu klá—
šterů, založených sv. Paulou v Betlémě, nalézáme u sv.
Jeronýma.Paula byla vidua professa, t.j. vdova,
jež zavázala se slibem k zachování doživotníčistotý. 2)

') Prudentius, Peristephanon,hymn. II. v. 527. sq.
2) Paula patřila. též k nejznamenitějšlm rodinám římským.

Malka její odvozovala rod svůj přímo od Paula Aemiliana a.
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Spolu se svoji dcerou Eustochium zvanou a několika
jinými pannami opustila svou otčinu a odebrala se
do Palestiny, aby tam navštívila místa, posvěcen-á ži
votem a utrpením Spasitelovým, a usadila se konečně
v Betlémě, kdež založila několik klášterů, jež se ihned
naplnily pannami všech stavův. Bydlily ve třech domech,
z nichž každý měl svou představenou či matku, a schá—
zely se jen ke společným modlitbám a ku pění žalmův,
a jmenovitě ráno, k tercii, sekstě, noně, nešporám a
o půlnoci. almy musila umět každá z paměti. Do
kostela šly jenom v neděli, odívaly se stejně, neměly
svého jmění, žily chudě, věnujíce se vedle modlitby
skutkům milosrdenství. Matka i dcera dávaly podří
zeným nejlepší příklad. Nosily hrubý šat a konaly
nejnižší služby, strojíce jidlo, sloužíce u stolu, zame
tajíce celly atd. ') Klausura zachovávána přísně. Také
nacházíme již v době té v klášterech syrských & evc,ypt
ských obyčej postřihování vlasů, nepřijatý ještě na
Západě, kde sv. Ambrož jenom za trest kázal ostřihati
vlasy pokleslé panně Zuzaně.

Někteří novější historikové protestantští tvrdí, že
řeholní život křesťanský jest jenom následovánim spo
lečného života kněží Serapisových ve starém Egyptě.
Jiní odvozují jej zbuddhismu, a jiní zase soudí, že se
vyvinulo z novoplatonismu. Spisovatelům těm dostačí
jistá vnější podoba mezi askesí pohanskou a křesťan—
skou, aby ihned konkludovali z toho, že není nic no—
vého pod sluncem, ale jako prý křesťanství jest jen
dalším rozvojem ducha starožitného, tak i instituce
křesťanské že jsou jen následovánim lůZDÝCh řádů
pohanských. V odpověď na to dostačí to, co pověděli
jsme 0 pannách Bohu zasvěcených. Jako se nenaučilo
křesťanství od Vestálek ctnosti ustavičného panenství,
tak není ani řeholní život. týchž panen následovánim
jakési instituce pohanské, nýbrž jen vtělením a usku
tečněním slov Krista Ježíše, který sám nakreslil plán
příštích klášterů křesťanských, stavě jako vrchol doko

mladšího Scipiona, otec od Agamemnona, a muž pocházel z rodu
Juliů.

') Viz sv. Jeronýma list 108. a 66.



—384 —

nalosti život panický (sv. Mat. XIX. 12.), spojený s chu
dobou (Lukáš XVIII. 22) a zřeknutím se světa. ') Zil-li
Pythagoras tak asketicky se svými žáky, že si zasloužil
u Otců církevních názvu knížete mnichů; měla-li Judea
své Therapeuty a Esseny, Indie své fakíry, kteří pro
vozují umrtvování až k šílenství : dokazuje všechno to,
že život řeholní, jemuž dal Kristus charakter nadpři
rozený, má svůj základ již v samé povaze lidské.

e se řády křesťanské nevytvořily hned ve století II.
a v první polovici století III., toho příčinou jest okol
nost, že nebylo přiměřených podminek. Ale sotvy nubyla
církev svobody, již oni poustevníci, kteří po příkladu
sv. Antonína a Pavla ku konci Ill. století obývali poušť
Thebajskou, ostrovy Nilu, břehy Rudého moře, hory
Nitrie a Sinaje, seřadili se a spojili v mocný voj.

Skončili své poslání mučeníci &ustoupili s jeviště
——řekněme, jako instituce — a ihned zjevili se řehol
níci, aby zaujali jejich místo. Tamti budovali základy
církve svou krví; těchto úkolem bude modliti se za
ty, kdož se nemodlí, umrtvovati se za ty, kteří ve všem
si hovějí, a čeliti až do konce věků nástrahám hae
retiků.

') Lukáš XVIII. 29. 30.: >Amen pravím vám, že není žád
ného, kterýž by opustil dům, neb rodiče, neb bratří, aneb man
želku, aneb syny pro království Boží, a nevzal by v tomto času
mnohem více, a. v budoucím věku života věčnéhox



DÍL IV.

Poslední věci člověka. Úcta svatých.

% 1. Zmrtvýchvstání těl.

Na náhrobku při Via L ati n a v Římě byl kdysi
tento nápis:

Non nomen, non quo genitus, non unde, quid egi;
Mutus in aeternam sum cinžs, ossa nihil.
Non sum, non fueram, genitus tamen e nihilo Sum;
Mitte, nec rxprobres singula: talís eris. ')

T. j.: »Netaž se mne na jméno, kdo mne zrodil,
odkud jsem, co jsem činil; prachem na věky němým
jsem, hrstí kostí. Nejsem, nebyl jsem, z ničeho jsem
zrozen; jdi a neciň mně výčitek: i ty budeš takový.<<

Nápis tento charakterisuje dobře morální stav
římské společnosti za doby císařství, neboť větší část
obyvatelstva byla ztratila víru v záhrobní život, a kde
se víra ta ještě udržela, byla mlhavé., chvějící se a
nejistá.

Zcela jinak naladěn byl křesťan dob oněch. Po
silněnTělemPáně a posledním pomazáním — accepta
poenitentia —- umíral klidně s hlubokou věrou
v srdci, že okamžikem smrti počíná se pro něho život
nový, lepši, který je korunou a odměnou za život
časný.

') Viz: Bosio, Roma Sott., l. III. c. 24.
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Tuto víru v nesmrtelnost duše hlásají formule
náhrobní: »Tapéšwžatr,) hpv/nv10)53G_),anima Christo
reddita est, vitam reddidit in pace Domini,
accersitus ab angelis, acceptus apud Deum
cum sanctis — dal duši Bohu, duše vrátila se ku
Kristu, umřel v pokoji Božím, vzat od andělů, přijat
do lůna Božího spolu se svatýmia, jakož islova: rac
cersio, accersitio, adcersio ——přijetído lůna
Božiho.c ')

Proniknuta touto Věrou v žití záhrobní nazvala
církev krásně smrt svých svatých narozeninami pro
nebe— natalitia.

Ale církev nejen že věřila“ ve věčný život duše:
jejím hlavním dogmatem bylai víra ve zmrtvýchvstání
těla, vyjádřená krásně a hluboce samým názvem místa
odpočinku zemřelých. Kanaf/391W— c 0 e m e t e ri u m
-—značí zajisté tolik jako dormitorium, quieto
rium ——ložnice, místo odpočinku, místo spánku.
Slovo to — píše Gerbet 9) — jestjedním z divů mluvy
křesťanské a podsunul je učeníkům svým sám Kristus,
když pravil o svém zemřelém příteli: »Lazar SpÍ<<(Jan
XI. 11.). Z úst Spasitelových přešlo slovo to do listů
sv. Pavla, kde výraz »somnuSa (sen, spánek) jest
synonymem smrti. >Nechcemeť pak, bratií, — píše
Apoštol ve svém I. listě k Thessalonickým k. IV. v. 13.
—- abyste nevěděli o těch, kteříž zesnulí, abyste se
(nad nimi) nermoutili, jako ijiní, kteříž nemají naděje.“
Po apoštolech pak opakují Otcové: »U křesťanů smrt
není smrti, ale spánkem a odpočinkem <<3)

Týmž pak jazykem, jakým hovoří Písmo svaté a
Otcové církevní, mluví i hroby.

stúJs'q Bovóiscpvid) mcpmpévtp

'Ev KQ (: zupttp) 'ČP-(ó\') (Jad) XP(ts:d_))
T. j.: »Bonosa postavila náhrobek tento synu

Bonosovi, jenž spí v Pánu našem a Bohu Kristu.c

1)Viz: De Rossi, R. S, T. II. 1). 302; Tripl. Omm.
str. 119.

")Es qu isse de Rome chrétienne; Paris 1863,
-éd. 111. T. II. p. 241.

)Viz: sv. Jeronymahst 29.



—387 _

Epitaf ten pochází z katakomby sv. Domitilly; de
Rossi jej klade do III. století. ')

DVLCISSIMA STERCORIA FILIA QVI (sic)
BIXI'l' ' AN ' II' MEN ' IIII' IN PACE DOMINI DORMIAS

'P. j.: »Nejdražší dcera Sterkorie, jež žíla 2 léta
4 měsíce. Spi v pokoji Páně.<<„)

. . . . IACES IN PACE SOPORE

MERITA RESVR(ges) TEMPORALIS TIBI DATA REQVETIO

T. j.: ». . . . Odpočívej spánkem klidným, — vstaneš
z mrtvých, jak zasluhuješ; dočasný jen dán ti odpo
činek.<< “)

Zmrtvýchvstání těl hlásají též figury v katakom
bách často se vyskytující, jako: Job, Jonáš, Lazar,
fenix a páv.

Kromě výrazů: XOlMlj'ťňOJV,xstpár ou.,éxsupágn, máme
ještě jinou pěknou a hlubokou innovaci v pohřební
mluvěstarých křestanův.Situs, positus, compo
situs — říkal pohan o pohřbu svých zemřelých, na
zývaje zároveň hrob domem věčným — domus
aeterna; křesťan však říkal a psal na hrobech:
dep ositus, depositio, v.;cigsaig.»Vprávě římském
— praví Gaume ——jest ustálený výraz k označení
deposita, to jest předmětu, svěřeného nějaké osobě se
závazkem, aby jej navrátila. Depositarius není tedy
vlastníkem věci svěřené jeho opatrování: nemůže jí
užívati, ani zneužívati, ani zadržovati bezpodmínečně.
Výraz označující jednání toto jest právě ten, jejž kře
sťanství si zvolilo k označení činu, jimž svěřujeme
zemi tělo jejích dítek: depositus, depositio.<< 4)

Částečka »de<<jest na první pohled bezvýznamným
přídavkem, ve skutečnosti však vyjadřuje celou pro—
past, jež dělí eschatologii křesťanskou od záhrobní
víry pohanů. »Dep ositum custodi — ostříhej,což

illelzt. zr. 1881, str. 165.
Bu
Ib

ši“museu Lateránském na pilastru IX. (1.38

')

:))
) ostrya katakumb; Warszawa 1854, str. 100.
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tobě svěřenm, psal sv. Pavel Timotheovi. ') Deposi
tum custodi — ostí'íhej mně na nějaký čas toto
tělo, hovořil věřící, kdykoli svěřoval zemi k uschování
tělesné ostatky svého přítele.

A tak z každého hrobu zdá se zaznívati k nám
totéž vyznání víry, jež klade Wiseman do úst své
hrdinky: »Non omnis moriar — ne všeckazemru!
Za hrobem jest ruka, jež sebere každou částečku mého
rozprášeného těla; za hrobem jest moc, jež vyzve čtyry
větry nebeské, aby vrátily až do posledního prášku
popel můj, jejž roznesly. Moci tou — toť zmrtvýchvstalý
Ježíš ") — »prvotiny těch, kteříž zesnuli<<.3)

g 2. Očistec. 4)

»Hospodine — táže se žalmísta — kdož bude pře—
bývati ve svatostánku Tvém? Aneb kdo odpočívati na
hoře svaté Tvé?c »Kdo chodí bez poskvrny — Qui
ingreditur sine macula,c kdove chvíli,kdyvchází
do lůna věčnosti, jest bez poskvrny, -— tak zní od
pověď.5) Nemůže-li nic poskvrněného vejíti do nebe,
kam tedy půjdou duše, jež jenom lehce provinily se
proti spravedlnosti Boží, nebo ještě neučinily zcela
pokání za těžká, ale již odpuštěná provinění? Tradice
celého lidstva pokládá duše takové za schopny očištění
ještě po rozloučení s tělem & praví, že soudce zesnu
ly'ch posílá je na nějaký čas na místo trestu, aby
tam očistily šat svůj, dříve než vejdou do elysea —
k oněm hodům, při nichž viděl sv. Jan všechny po
zvané v roušc neposkvrněném (zjevení sv. Jana XIV. č.).
0 existování očistce mluví Plato, 6) pěje Vergil; 7) jím
— jako dogmatem srdce — těšili se první křesťané
a s radostí ryli dogma to na své hroby.

') 1. list k Timoth., VI. 20.
7) Wisemanova Fabi ola..
3) I. list ku Korint. XV. 20. '
') Srv. spis Dra. J. K irsche, Die Acclamationen und Ge

bete der Valtchrisllichen Grabschriflcn. Kóln 1897.
5) Zalm XlV., 1, 2.
“) De republ., X. 46.
7) Aeneis, Vl. 735. n.
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Uvádíme příklady na důkaz tvrzení svého, počí
najíce krátkými, ale víry plnými formulemi, jež dělíme
na dvě tříd: jedny jsou stvrzující a vyjadřují přesvěd
čení, že, není-li zemřelý ještě V nebi, jistě se tam do
stane, jako na př.: Vives in Deo, Vives cum
Sanctis, Spiritus tu(us) in bono — Budešžíti
v Bohu, budeš žíti se svatými, duch tvůj odpočine ve štěstí.
— V druhých pak, jež jsou mnohem četnější prvních, po
zůstalí vyjadřují žádosti, prosby, modlitby 0 pokoj duší
svýchzemřelých.Sem patří: Vivas in Deo, Vivas in
Domino, Semper in Deo vivas, ZHENGES),
Vivas in Spiritu San(cto), In Domino Jesu
Christo, Vivas in aeterno — žij v Bohu, žij
v Pánu, žij v Bohu na věky, žij v Duchu Svatém, žij
V Kristu Ježíši, Žij na věky! M\i'écg'qt'. Kúpte, M\i'áog'q
& 1950';Ebyeving,') Mvňcxecůe 'řjjuÍw ěv m?; áyíoug 6,3.th upco
€ÚXL£ÉŠ.Q)

Vivas in pace, Te cum pace, Te in pace,
ln pacem, In pace et in nomine ? (Christi),
Spiritus tu(us) in (i)rene, Tu) icvaújmusipr'j\m,Eipr',1—q
11) qu—q 056, E\) sipw'jv-n csv Tb tve-351.1, E\) eipr'jm p.sm m))
á—rímv——žij v pokoji. . v pokoji a ve jménu Kristově,
duch tvůj ať odpočívá v pokoji . . . v pokoji se svatými.

Leonti P
AX A FRA
TRIBVS

VALE

T. j.: »Leontie, bratři přejí ti pokoje. S Bohem!<<

Nápis ten pochází z katakomby svaté Priscilly;
deRossi klade jej do konce II. nebo do počátku III. stol. 3)

Výrazným echem modliteb liturgických, konaných
za zemřelé, jsou následující epitafy:

.) V museu Laterán. na pilastr. IX. n. 42
“) Viz: B ullett. z r. 1890, str. 144.
3) Bullett. z r. 1864, str. 12.

Archnenlngtc ]:řosfnnsk 5. [\'J \'1
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In pace spiritus Silvani amen — At od
počívá v pokoji duch Silvánův; amen. Bettoni in
pace Deus cum spiritum tuum —Bettonivpo—
koji! Bůh budiž s duchem tvým

Sem patří dále akklamace: Spiritum tuum
Deus refrigeret, Deus Christus Omnipotens
refrigeret spiritum tuum, In refrigerio,Re
frigera cum spirita sancta') ——Bůh občerstviž
duši tvou, Kristus, Bůh všemohoucí, dejž občerstvení
duši tvé, budiž v občerstvení, mějž občerstvení s du
šemi svatých.

V povzdechu tom prosí pozůstalí přátelé Boha
za občerstvení zemřelých; věřili tedy, že duše mohou
ještě nebýti v nebi, nýbrž nalézati se na místě očisty,
kde trpí úpal a odkud mohou je modlitbami vysvoboditi.

Refrigeri jest lidováfrázemísto refrigeret,")
podobně jako v nápisech pompejských valia, pria
stojí místo valeat, pereat; odpovídá řeckémum—f
t_bůzsw,alu-zá:-531: — osladiti, dosíci odpočinku. For—
mulí refrigera, refrigeret atd. užívalose v prv
ních třech stoletích, neboť de Rossi nenalezl jich ani
jednou na 1340 datovaných náhrobcích, pocházejících
z dob Konstantinových a následujících. Světla významu
jich dodávají také Otcové církevní, zovouce modlitbu
za zemřeléobčerstvenímduše — spiritus refrige
rium,3) a současná liturgie, 4) jež hlásá, že výsledkem

1)Viz: Bullett. z r. 1863, str. 4. nn.; z r. 1877 str. 30;
de Ros si, Inscript. T. I. n. 17. a T. II. str. 5.

2) Náhrobky obsahuji ještě více frází lidových, zajímavých
také proto, že ukazují, jak se v V. a VI. věku tvořila z jazyka
latinského nářečí románská, a zvláště jazyk francouzský. Tak
na'ézámečasto na kamenechslova i Spirit us, is p e 5, is chola,
istudium, z nichž povstalyvýrazy: esprit, es poir, école,
é tu d e.

3) Tertu ll., De corona milit. III.; De testim. animae IV.;
C y p r. list XXXIX.

) Viz: Mone, IV. mše gall str. 83. Při obětování ve mši
III. prosil kněz: »Haec ablatio in XPI (Christi) corpore et cruore
conversaproviciat,defuncti s ad reqiem fiat offerentibus
ad mercidem maniat, sumenlibus ad salutem p d nm.<:Ib id.
p. 19. — Podobně čteme v Sakramentáři papeže Gelasia: »Ut
digneris, Domine, dare ei locumlucidum, lo cum re fri gcrii
et quietis.<
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mše sv. jest občerstvení — ad obtinendum
refrigerium.

Svědectví tato protestantům nepostačují proto, že
prý v nich nenalézá se slovo purgatorium — oči—
stec. Stará církev — praví Roller — neznala takové
mše za zemřelé, jakou má dnes církev katolická. Oběť
jest již povahou svojí jen díkůčiněním; — ve mši tedy,
o níž mluví Tertullian a Cýprian, skládala prý církev
Bohu jen diký za vysvobození duše z pout těla a ne
bezpečenství tohoto světa. A přinášela—li oběť v tom
duchu, v jakém ji Bohu přináší dnes církev římská,
pak prý následovala mylně obětí pohanů, přinášených
diis manibus ——stínům zemřelých.')

Rovněž nechtějí archaeologově protestantští uznati,
že by výše uvedené náhrobní formule býlý modlitbami
za zemřelé. A kdyby i tomu tak bylo ——schází prý
prosbám těm charakter úřední, neboť v úřední liturgii
církevní nenalézáme prý proseb o refrigerium čili
o vysvobození z očistce až teprve koncem V. století.

Co staré liturgie praví, pravě jsme slyšeli; nejsou-li
pak uvedené posud nápisy střelnými projevy vírý sta
rých křesťanův a otázky nerozlušťují, — nuže, zde
jsou epitafý ještě jasnější!

DIXIT ET HOC PATER OMNIPOTENS CVM PELLERET ADAM
DE TERRA SVMPTVS TERRAE TRADERIS HVMANDVS
SIC NOBIS SITA FILIA EST AGAPE CHRISTI FIDELIS

BIS DENOS SEPTENIQ ANNOS EMENSA QVIESCIT
HAEC ILLI PER CHRISTUM FVERAT SIC PLENA SENECTVS

EVCHARIS EST MATER PIVS ET PATER EST MI

VOS PRECOR O FRATRES ORARE HVC QVANDO VENITIS
ET PRECIBVS TOTlS PATREM NATVMQVE ROGATIS
SIT VESTRAE MENTIS AGAPES CARAE MEMINISSE
VT DEVS OMNIPOTENS AGAPEN IN SAECVLA SERVET

') »Il est méme tres probable, que ce sont ces unages an
tinque, entres autres les sacrifices aux mánes des morts, si usuels
sur los tombs des pa'iens,qu1 ont donně occaSion &celle offrande

*
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T. j.: »Pravil i to Otec všemohoucí, když Adama
vyháněl (z ráje): Ze země vzat jsa zemi k pochování
svěřen budeš. Dle práva toho leží tuto dcera naše
Agape, učenice Kristova, naplnivši dvakráte 17 let
(: 34 let). Kristem jí ustanovených.

Eucharis jest matka moje, Pius jest můj otec.
Prosím vás, bratři, kdykoli sem k modlitbám přichá
zíte a prosby Otci i Synu přednášite — vzpomeňte si
také na drahou Agape, aby Bůh všemohoucí zachoval
Agape na věky.<

Skoro doslovným opakováním nápisu tohoto jest
následující rozbitý nápis, ') z něhož zachovaly se jenom
kousky, jež tuto velkymi literami jsou vytištěny; ostatek
doplnil de Rossi z náhrobku Agapinina:

. . . Dul(c]essil?)

...vos precor o fratres oRARE HVC QVAndo

Venitis et precibus totis patrem natumque rOGATIS SlT vestrae
menTiS SAnctae animae meMlNIssE VT DEVS

OmnipoteNS ...mARCIA IN saeCVLA SErvet.

De Rossi nalezl epitafy ty v katakombě sv. Pris
cilly; oba jsou as z téže doby jako náhrobek Aberkiův
a Pektoriův. Js0u velice cenné proto, že dokazují, že
církev v katakombách konala při své liturgii slavné
modlitby za mrtvé, nebot o takové modlitby prosí
bratří zemřela Agape a Marcia. Formule: »precibus
totis Patrem Natumque rogatis ut Deus
Agapen in saecula serveta připomínáslova ká
nonu: »Te igitur, clementissime Pater, per
Jesum Christum Filium tuum Dominum
nostrum supplices rogamus ac petimus . . .a

pro de functis, que les cbrétiens pratiquěrentdans un sens
assurémentbiendifferent.Tout se perpétue en se trans
forman La Les Catac. T. 1. p. 232; viz též str. 296.

') Jenom v devátém verši jest místo jména Agapina polo
ženo jméno Marcie, čímž metrum bylo porušeno. Ale i v epitafu
Agapině, napsaném na dvou deskách, pokažen jest verš třetí a
nemohl tak vyjití z rukou prvotního autora epigramu; ztoho dá
se souditi, že také pomník Agapin není epigramem původním,
nýbrž vzatým z nápisu staršího, jenž opěval smrt jako trest za
hřích. Viz de Rossi, Inscript. T. II. p. XXX.
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O něco mladší předešlých jest nápis. který se na
lézá v museu Lateránském na pilastru IX. pod č. 10.

LVCIFERE COIVGI DVLCISSIME OMNEN (m)
DVLCEDINEM CVM LVCTVM MAXIME

MARITO BELIQVISSET MERVlT TlTVLVM
INSCRIBI VT QVISQVE DE FRATRIBVS LEGERIT ROGET DEV(ml
VT SANCTO ET INNOCENTE SPIRITO AD DEVM SVSCIPIATVR

T. j.: >Lucifeře, choti nejdražší a nejsladší, jež
největší zármutek manželu zanechavši, náhrobek si za
sloužila, aby každý z bratří, jenž by jej četl, prosil
Boha, abý svatou a nevinnou duši Bůh přijal k sobě.“

Více svědectví o existenci očistce nalezneme v od
stavci následujícím.

% 3. Nebe. Úcta svatých.

Kamený, jež ihned uvedeme, mluví arci přímo
jenom o modlitbě, jakou pozůstalí věřící obraceli se
k mučeníkům; než týmž mluví nepřímo a bezprostředně
i o úctě svatých & dosvědčují, že církev prvotni věřila,
že některé duše bývají hned po opuštění těla připu
štěný k vidění Boha tváří v tvář. Tu již z doby před
nicejské pochází následující pěkný nápis dítěte Sozona,
umístěný na dlouhé mramorové desce: ')

SOZON - BENEDICTVS
REDIDIT' AN' NOBE
BERVS' ;? - ISPIRVM
IN PACE' ET- PET- PRO NOBIS

Překrásnájestzde akklainace: »Verus Christus
ispiritum (tuum accipiat) in pace et pete pro
nobis!< Celý pak nápis v překladě zní takto: »Sozon
blahoslavený zemřel stár jsa 9 let. Pravdivý Kristus
nechť přijme ducha tvého v pokoji, a pros za násía
Ve slovech »verus Christus“ shledává de Rossi allusi

*)Bullett. z r. 1873, str. 71, tab. VI. n. 1.
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& protest proti haeresi Marcionitů, kteří uznávali jen
Krista fantastického.

Z katakomby mučenice Basilly pocházejí následu
jící dva epitafy:

AVRELIVS GEMELLVS' QVI BIXIT' ANNOS
ET- MESES' VIII“ DIES XVIII“ MATER FILIO

CARISSIMO BENEMERENTI FECIT IN PA(ce)
COMANDO BASILLA' INNOCENTIA GEMELLI

T. j.: »Aurelius Gemellus, jenž žil let & měsíců 8,
dní 18. Matka věnovala náhrobek ten synu nejdražšímu,
zasloužilému. Odpočívej v pokoji. Doporučuji ti, Basillo,
nevinnost (nevinného) Gemellovu.<<

DOMINA BASILLA COMMANDAMVS
TIBI CRESCENTINVS ET MICINA

FILIA(m) NOSTRA(m) CRESCEN(tinam)
QVE VIXIT MENSES X ET DES

T. j.: »Paní Basillo, my Crescentinus a Micina
odporučujeme ti dceru naši Crescentinu, jež žila 10 mě
SíCů, . . . dní.<<

Oba nápisy sáhají do konce III. nebo do samých
počátků IV. věku; nyní nalézají se v museu Laterán
ském na pilastru VIII. pod č. 16. a 17. Na prvém do—
poroučí matka světici zemřelého syna Aurelia, na
druhém péči její svěřují zarmoucení rodičové svoji
dcerušku Crescentinu.

' Kvalifikace Dominus, Domina, xůýtsq,wapuzna
menaly na náhrobcích III. věku a počátku IV. století
tolik co »mučeníka nebo »svatý<<.Nejprve zváni muče
níci >>Martyres<<, později honoris causa »Dominia,
po té »Domini Sancti<<. Samotná kvalifikace »San—
ctus — aims“ ve významu >>Svatý<<zjevuje se na
hrobech teprve ve IV. a V. století. Na nejstarších ná
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pisechjest výraz sanctus, sanctissimus stejno
značný s epithetem carissim us, amantissímus
— nejdražší.

V téže katakombě sv. Basilly při cestě Salaria
Vetus nalezl Bosio úlomek epitafu s následující in—
vokact

SEVERVS FLENS DEPRECOR IPSE (Deum . . .)
ET BEATA(m) BASILLA(m) VT VOBIS PRO M(eritis) . . .

T. j.: »Severe, s pláčem prosím Boha, . . . a svatou
Basillu, aby vám dle zásluh .. .<<1)

Následující nápis nalézá se v katakombě sv. Prae—
textata vyryt kolem hrobu do vápna, pokud toto ještě
bylo čerstvé; jest starší století IV.

SPIRITVM maxiMI REFRIGERI IANVARIVS AGATOPVS
FELICISSIMvs MARTYRES

T. j.: »Duši Maximovu občerstvěte mučeníci Ja—
nuarie, Agatope, Felicissimel<<

Sv. Januar, nejstarší ze sedmi synů sv. Felicity,
zhynul r. 162. Agatopus či vlastně Agapitus a Felicis
simus, dva jahni papeže Sixta II., byli spolu s timto
usmrcení r. 258 žoldnéři císaře Valeriana. Příbuzní,
pochovávajíce Maxima v sousedství uvedených muče
níků, prosí jich, aby se přimlouvali u Boha za duši
zemřelého.

Do_dob císaře Septimia Severa klade de Rossi
následující nápis, pocházející z katakomby sv. Kallista:

IANVARIA BENE REFRIGERA ET ROGA PRO NOS.

T. j.: »Ianuarie, odpočívej šťastně v občerstvení
a oroduj za násl<<

V katakombě sv. Hippolyta nalezl Bosio nápis:

RFFRIGERI TIBI DOMNVS IPPOLITVS SIDoni.

T. j.: »Necht vyprosí ti občerstvení mučeník Hippo—
lyt, Sidoniela

1)Bullett. z r. 1875, str. 23.
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Titul »Domnus< jest důkazem. že nápis pochází
z konce III. nebo ze samých počátků IV. stOletí. ')

Podobné modlitby a vzývání nalézáme ve zvláštní
třídě nápisů, známé všeobecně pod názvem graffiti
nebo proscynemaf) Jsou to nápisy provedenéna
zdi nožem nebo nějakým jiným ostrým nástrojem.
Nejvíce takových graffit nalézá se v katakombě svatého
Kallista, kde je provedli poutníci, kteří přicházeli do
Ríma počínajíc koncem stoletíIII. po celé století IV. a
následující, aby uctili hroby mučeníkův. Spatřujeme je
tam hned u schodů vedoucích do druhého poschodí
hřbitova a dále na stěnách galerií a krypt, jimiž se
jde do slavné kaple papežské. De Rossi je dělí na tré
třída) Třída první obsahuje jen pouhá vlastní jména.
Třídu druhou tvoří známé nám již akklamace: »Vivas;
Vivas in Deo Christo; EMA BIBASlN AEQ— Živ
buď; Živ buď v Bohu Kristu; Eliáši, žij v Bohula
Nejkrásnějším z nich jest delší nápis, rozdělený na
několika místech a věnovaný památce jakési Sofronie.
Hnedu vchodudo katakomb čteme: »Sofronia vibas
cum tuis — Sofronie, žij spolu s tvýmil<<O několik
kroků dále napsal týž poutník: »Sofronia vivas in
Domino — Sofronie, žij v Pánu!<<Zaujat pakjediné
myšlenkami na svou drahou Sofronii, ryje týž v kapli
následujícíslova: »Sofronia dulcis vives semper
in Deo — Sofronie drahá, vždy budeš žíLi v _Bohuh

1) Ib i d.
") Vlaské slovo graffiti pochází od YPŽQEW— psáti,

WPOG'l—ÚVEP-d pak od WPOGY—UVEÍV— celovati, políbení někomu
posílati, políbením uctívati, čímž označují Se nápisy obsahu ná
boženského. Našim graffitům podobné nápisy nalezeny též v hojném
počtu v Pompejích, na pyramidách egyptských, na pagodách in
dických, svatyních řeckých, skalách sinajských a na mnohých
jiných místech znamenitých, starými poutníky navštěvovaných.
Hlavní rozdíl mezi graffity pohanskými a křesťanskými je ten,
že tyto jsou obyčejně vroucí modlitbou za pokoj duši lidí živých
nebo zemřelých, kdežto pohanské obsahují různé poznámky, jako:
Sarapion, syn Aristomachův; nebo: Já Panolbeos z Heliopole
podivoval jsem se hrobům královským a vzpomínal jsem na
všechny své milé, atd. Viz: G aston Boissie r, Promenades
archéologiques. Rome et Pompei; Paris 1880, str. 151. nn.

3) R. S, T. ll. slr. 13—19; str. 381—390. Tab. XXIX., XXX.
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Konečně pak píše trochu níže, jsa již pokojnější a
pln naděje, že Bůh splní jeho žádost ohledně Sofronie:
»Sofronia vives (Deo) — Sofronie, budeš žíti
v Bohu!“

Máme tu před sebou dojemnou historii rozžalost
nělé duše, jež po ztrátě milované ženy, sestry nebo
matky přišla, snad z dalekých krajův, aby našla ukojení
u hrobů těch, kdož nejvíce pro Krista trpěli.

Důležitější těchto jsou pro nás graffita třídy třetí:
obsahujíť v sobě již modlitby, týkající se pochovaných
tam mučeníkův a zvláště sv. Sixta, jehož sv. ostatky
přeneseny byly po přestálé smrti mučenické v coeme
teriu sv. Praetoxtata do kaple papežské. Zde několik
příkladův.

»MarcianumSuccessum Severum Spirita
sancta in mente habete et omnes fratres
nostros — Duše svaté, pamatujte na Marciana, Suc
cessa, Severa a všechny bratry naše.<<

»Petíte Spirita sancta ut Verecundus
cum suis bene naviget ——Proste, duše svaté,
za šťastnou plavbu Verekunda & jeho přátelx

»Petíte pro me Eustach(i)um ——Orodujteza
mne Eustachiala

».. ..Otia petite.... et pro parente et pro
fratríbus eius. Víbant cum bono — Vyproste
klid i otci i bratřím jeho. Ať žijí šťastně.:

»AIONYZINEIC MNIAN EXETM — Pamatujte na
Dionysii.<

Na samých dveřích krypty papežské, tedy právě
u hrobu sv. Sixta, čteme: Sancte Suste, a trochu
nížeji: Suste San(cte) — Svatý Sixte!

Jednainvokacezachovalase celá: »Sa n cte Suste
in mente 'habeas in horationes Aurelíum
Repertinu(m) ——Svatý Sixte, pamatuj ve svých
modlitbách na Aurelia Repertina.<<

V jiné prosí kdosi: »Sancte Suste abe in
oratio ne — Sv. Sixte, pomni v modlitbě . . .<<

Mnoho graffit jest nedokončeno proto, že vlna přibý
vajících nových poutníků píšícího odnesla; některé
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z nich nelze rozluštiti. Ale všechny svědčí výmluvně
o citech, jež plnily srdce nejstarších poutníků kře
sťanských.

V katakombě sv. Hippolyta čteme mezi jiným
v galerii, jež vedla ke hrobu tohoto světce, dvakráte
prosbu:

Hyppolyte žn mente habe Petrum peccatorem. ')

T. j.: »Hippolyte, pamatuj na hříšníka Petrala

V coemeteriu sv. Domitilly jest následující graf—
íito ze IV. století:

Spírita Sancta
in wente habete
bassum (pecca)to
frem cum suis

omnibus.

T. j.: »Duše svaté, pamatujte na hříšníka Bassa
a jeho celou rodinua 9)

Na zakončení této krásné litanie nápisův a in—
vokací uvádíme ještě jeden nápis, jenž se týká hlavně
kaple papežské:

Ger-usale Civitas et ornamentum martyrum DI (Domini)
cuius . . .

T. j.: »Jerusaleme, město a ozdobo mučeníků Páně . .a

Nápis ten není dokončen, než hlásá zřejmě, jaké
city provívaly duší poutníkovou při myšlence, že se
nalézá již na blízku největšíhosanctuaria hřbitova
sv. Kallista. Nebylo věru možno dáti hrobce papežské
lepšího názvu, než předsíně nebeského Jerusalema.

!) Bullett. z r. 1883, str. 103.
") Kromě dogmatické důležitosti mají graffity ještě též

význam pro historii. Jsout bussolou v galeriích hřbitovních a. vůd
čími sloupy, jež ukazují, jakou cestou braly se karavany poutníků
do krypty papežské a jiných hlavních svatyní. Jediné jich pomocí
mohl de Rossi nalézti v tak velice krátké době tolik slavných
hrobů. Tak poznal ku př. 2 proseb, jež poutníci přednášejí u sv.
Kallista sv. Sixtu, že mučeník ten neodpočívá nikde jinde, leč
po boku svých předchůdců: Fabiana, Antera, Eutychiana.
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Čas povstání graffit třídy posledni není obtížno
Označiti; jeť v nich celkem epigrafický styl III. stoleti._
Tak mluvil jazykem klassicky'm ku př. poutník, který
napsal:Otia petite pro parente et pro fra
tribus eius; vivant cum bono Staráje též řecká
formule: ei; p))síav'e'xere.Dále graffito: »Ut V er e c u ndus
cum suis bene naviget<< připomíná nápisů pom
pejských,kdečteme:»Optet sibi, ut bene navigem
Staré jsou též výrazy:»Spirita sanctac a »omnes
fratres nostros<<, a uvádějí nám na pamět známé
nám již větší náhrobky, kde se zemřelí obracejí s prosbou
ke »cuncti fratres, ecclesia fratrum, cuncta
fraternitas.<< ')

Pěknym dokladem kultu svatých jsou dále desky—
nalézající se dnes v museu Lateránskémf) jež ve IV.
a V. století věnovány mučeníkům jako votum.

Sanctz's marturz'bus Papro et lllauroleom' Domnis votum
redo ?

T. j.: »Svaty'm mučeníkům Paprovi & Mauroleo—
novi věnuji jako vo tu m v K ris t u.<<

Proclinus et Ursus presbyteri tituli Byzanti
sancto martyri Sebastiano ea: vatu fecerunt.

T. j.: »Proclinus & Ursus, kněží titulu Byzanciova,
položili tuto desku sv. mučeníku Šebestiánovi ex \;otom

Časem obracejí se na náhrobcích s prosbou o pomoc.
ke svým zemřelým dětem nebo k jiným osobám, jichž
spasenim si byli jisti.

„OY TEKNION Új; ěv Gad)

KAI ME.-\'PI “:“/jg Cui-F;; MOÚ sir/3.73

HEPl EMOY KAl nspi . . .

T_.j.: »Dítě mé, žij v Bohu, a pokud žíti budu,
OI'OdUJ za mne a za . . .c

_ ') Na základě stylu, charakteru jmen a historie galerií,
v nichž graffity se nalézají, klade de Rossi větší jich část do IV. a
některé i do konce IlI. století.

*) Na pilastr. [. n. 7.
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Nápis ten pochází ze III. století. ')

VICTOR . .. ANIMA
.[NNOCens vivas inTER SANC
TIS ET IVSTIS et in oratIONIBVS
TVIS PETAS PRO NOBIS

T. j.: »Viktore . . . duše neviná, žij mezi svatými
& spravedlivými & pros za nás v modlitbách svých.“

Nápis ten je z III. století a pochází z katakomby
sv. Domitilly. 9*)

PETE PRO PARENTES TVOS
MATRONA MATRONATA
QVE VIXIT . . .

T j .: »Oroduj za. rodiče své Matrono Matronata . . .<<3)

AVRELIVS AGAPETVS ET AVRELIA
FELICISSIMA ALVMNAE FELICITATI
DIGNISSIMAE QVE VICSIT (sic) ANNIS XXX
IPPETE PRO CELSINIANV COIVGEM

T. j.: »Aurelius Agapetus & Aurelia Felicissima
nejhodnější chovance Felicitě, jež žila 30 let. A oroduj
za manžela Celsiana.<<4)

GENTIANVS FIDELIS IN PACE QVI VIX
IT ANNIS XXI MENSES VIII DIES
XVI ET IN ORATIONIBVS TVIS
ROGES PRO NOBIS QVIA SCIMVS TE IN ;

') De Rossi R. S., T. II. p. 276.
2)Bullett. zr. 1881.str. 62.
3) Na pilastr. VIII. n. 18.
')Ibid. n. 21.1ppete stojí místo-et pete.
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T. j.: »Zde odpočívá v pokoji křesťan Gentianus,
jenž žil 21 rok, 9 měsíců, 16 dní V modlitbách svých
pros za nás, neboť víme, že jsi u Krísta.<<')

Zvláštní zmínky zasluhují ještě následující cenné
nápisy:
PAVLO FILIO MERENTl

IN PACEM TE SVSCIPIANT OMNIVMISPIRlTA SANCTORVM

QVI VIXIT ANNOS' II' DIES. ..

T. j.: »Pavlovi, synu zasloužilému. Nechť přijmou
tě do míru věčného duše všech svaty'ch. Který žil
2 léta, . . . dní.< 2)

Sanctac Lam-mii suscepta(m) (h)abet0 animuím eius).

T. j.: »Sv. Vavřínče, přijmi duši jeho.<<3)

Je to konec náhrobku, pocházejícího pravděpo—
dobně z katakomby sv. Cyriaky; dnes nalézá se v museu
Neapolském.

V basilice sv. Vavřincein Agro Ver ano nalezen
nápis, jenž, jako předcházející, pochází pravděpodobně
ze IV. věku.

»Cuz'quc pro vitae suae testimonžum sancti martyres
apud Deum et Ohm'stumgrunt advocatú

T. j.: »Každému dle svědectví života jeho budou
mučeníci svatí obhajci u Boha a Krista.“ 4)

Podobně mluví nápisy gallské:
»A terra ad martyres — ze země k mučes

Díkůmlx
»Pax tecum... inter Sanctis.... Pokoj

s tebou... mezi svatými....v 5)
S těmito nápisy souhlasí dobře několik fresek,

v ohledu dogmatickém velmi důležitých.

') lbid. n. 14.
") Bullett. z r. 1875, str. 18.
3) Ibid. str. 23.
') Bullett. z r. 1864,str. 33.
5')Viz: Le Blant, Inscr. n. 541., 558.
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_ V pokojíku, ležícím hned za apsidou basiliky svaté
Petronilly, jest fresko představující dvě ženy. (Viz obr.
65. na str. 403) Jedna z nich v postavě Orantky s ru
kama k modlitbě pozdviženýma jest oděna v širokou
dalmatiku a má. dlouhý závoj na hlavě. U nohou a po
boku má květy a stromy, a po pravé ruce nápis:
VENERANDA DEP(osita) VII' IDVS' IANVARIAS.

Druhá bez závoje jest mladší a má na sobě dvě
bohaté tuniky a plášť; a zatím, co pravou ruku s ge
stem prosebným pozdvihujenad ramenem Venerandiným,
ukazuje levicí na vedle stojící skříň, naplněnou perga
menovými závitky. Kolem hlavy má nápis: PETRO
NELLA MART(yr).

Čas, kdy fresko to povstalo, dá se udati skoro
přesně. Poněvadž totiž okraji přesahuje na sousední
náhrobek jakési Karusy, který pochází z r. 356, musí
býti pozdějšího původu než tento, — avšak ne příliš,
jelikož stylem připomíná docela malby z polovice
IV. století.

Ne nesnadno lze též poznati jeho význam. Květy
a stromy symbolisují ráj, do něhož Petronilla, jakožto
hlavní patronka místa toho, zve a uvádí Venerandu.
Ukazujíc na závitky pergamenové, jež jsou symbolem
knih svatých a víry křesťanské, zdá se Petronilla mlu—
viti: Tot, čemu vděčíš blaženost nebeskou! Doufajíc
v pomoc sv. panny, uchystala si Veneranda hrob na
blízku jejich svatých ostatkův a fresko hlásá, že po—
moci té se jí opravdu dostalo. 1)Kvali-ňkace »Martyr<,
již Petronilla na obraze má, byla malíři zřejmě rovno
iznačnou s názvem »sanctaa, neboť dle tradice umřela
naše světice smrtí přirozenou.

Ne méně pěkné a významné fresko, pocházející
rovněž ze stol.IV., mámevkatakombě sv. Cyriaky. Ze
mřelá dívka stojí tam mezi dvěma světci, kteří roz
hrnují před ní záclonu, zavírající obydlí nebeského
Ženicha, a prosí jí, aby vešla do ráje. *)

') Viz: Pawlicki, Przeglad Polski z r. 1878, sv. 49.,
“str. 166; de R 0 ss i, Bullett. z r. 1863, str. 79., z r. 1872 str. 39. n.
-z r. 1873 str. 96. ,

') Viz: L efort, Etudes sur les monum., str. 83.
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Na sarkofazích gallských a římských provázejí
zase zemřelého do nebe apoštolové sv. Petr a Pavel.')
Opravdu, nelze si pomyslití lepší illustraci k epilafu:
In pacem te suscipiant omniumispirita
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Obr. 65. — Sv. Petronilla.

l.,"

Sanctorum a k církevnímuresponsoriu:Subve
nite Sancti Dei... spolu s antifonou: In para
disum deducant te Angeli, in tuo adventu
suscipiant te martvres et perducant te incivitatem sanctam Jerusalem!

') G ar r u cc i, Storia dell'arte, Tab. 380. n. B.; tab. 816. n. 4.
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Zde sluší též pověděti aspoň několik slov o ctění
ostatkův &obrazů v prvotnícírkvi.

Akta mučenická zachovala nám pamět žen řím
ských, jež, řídíce se příkladem Marie Magdaleny, Marie
Salome, Marie Kleofášovy — těchto ctitelek mrtvoly
Ježíšovy -—, s nasazením vlastního života sbíraly svaté
ostatky mučeníkův. Basilissa, Anastasie, Perpetua, Feli
citas, Lucina, sestry Pudentíana a Praxeda, Plautilla —
toť nejstarší ctitelky relikvií, jichž jména září jako
jasné hvězdy nad krví zbrocenou kolébkou církve.

Z týchž dějů mučeníckých se dovídáme, že kosti,
po sv. Ignáci v círku římském pozůstalé, věřící uctivě
sebrali do prostěradel a přenesli do Antiochie jako
neocenitelný poklad — 19'coaup5;dripmog. ')

Ale neméně výmluvně než pomníky psané svědčí
o úctě ostatků kameny Ríma, Vercell, Aquileje, Ko
lína, Trevíru, Toursu, Lyonu, Clermontu, Vienne, Vai
sonu, Arlesu a měst afrických. Kladouť ony často
důraz na to jako na důležitou okolnost, že zemřelý
byl pochován v sousedství mučeníkově. Sem náležejí
na př. tyto dikce: »Ad s a n cta(m) m a rtu ra(m)
Agnetem; Adsanctos; In loco Sanctorum;
In loco sancto; Retru sanctos; Sanctis
sociata; Martyribus sociata; Sanctorum
sociata sepulcris; *EváYtltpp.zpcupícp;At Ippoli—
tum; Ad sanctum Cornelium, etc.12)—-t. j. po
chován u sv. mučenice Anežky; vedle svatých, na místě
svatých; . .. za svatýmí; ve společnosti svatých — mu
čeníků; u hrobu svatých; ve svaté konfessí; u sv. Hip
polyta, Kornelia atd. '

Důvod, proč věřící chtěli býti v sousedství muče
níkův a neváhali často ničiti maleb, umístěných nad
hroby jejich, udávají nám monumenty a památky lite—
rární. Tak jakýsi Pantagatus obklopil hrob svůj reli

') »Solae duriores sanctarum eius reliquiarum partes relictae
et Antiochiam ablatae sunt, atque depositae, ut th e s a u r n s
i n a e stim ab ilis ob martyrís gratiam Sanctae Ecclesiae re—
lictae.< M ig ne, Patr. gr. T. V. p. 986.

*)'Viz B ulle tt. z r. 1875 p. 22., L e B 1an t, Inscr. T. II. p. 227.
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kviemi, aby získal v mučenících opatrovníkův a oro—
dovníkův u Boha. 1)

Máotu &' 6003 ůnóš? 03 369; J.Š'a :*v zal-5 :: 69V| 3 »- )

Éápxa má bps-ré sig G(ÍIJJGW ěczouévnv.

»O mučeníci! — volá sv. Řehoř Nazian. v epi
gramu složeném ke cti zemřelé matky své Nonny —
přijměte tu velikou oběť, to tělo umrtvené a uložené
vedle krve vašílcg)

»Všechny mučeníky povinni jsme ctíti s největší
pobožnosti — praví sv. Maxim Turin. — a zvláště ty,
jichž ostatky máme . .. Neboť ti jsou našimi nejzvlášt
nějšímipřátelia přijímají nás v okamžiku, kdy
Opouštíme tělo. Prodchnuti Věroutou, zavedli již
Otcové naši krásny ten obyčej, pochovávati mrtvoly
v sousedství kostí svatých, abychom ušli trestu &věčné
temnosti, chráněni jsouce těmi, jichž peklo se leká a
jež ozařuje světlo Kristovoa 3)

Sv. Paulinus z Noly vida, že obyčej pochovávání
zemřelých na blízku svatých stále více se rozšiřuje,
vyžádal si ve věci té rady sv Augustina a ptal se,
>přináší—lito duši zemřelého nějaky užitek, když jeho
tělo bylo pochováno u konfesse svatéhoa Na to od
pověděl veliky biskup Hipponsky, že místo zemřelému
prospívá tim, že Svatost jeho povzbuzuje živé k tomu,
aby doporoučeli nebožtíka blízko odpočívajícímu světci.
A poněkud dále dodává, >že již sama volba takového
posvátného místa & zbožná důvěra, již toto v duši
budí, jest jistým druhem modlitby a prosby.c 1)

Jako šťastnou událost zaznamenávali věřící pilně
též tu okolnost, připadl-li pohřeb zemřelého v den
narozenin t. j. smrti svatého, nebo ve vigilii, nebo též
v den po jeho narození pro nebe.

') Viz: Le Blant, ibid. n. 492., p. 218.
") Bullett. .z r. 1875, str. 22.
3) Horn. 81., edit. Romae 1784, str. 262.; viz též sv. J er o

ny 312; Liber contra Vigilantium n. S.; Migne, Patr. lat. T. XXIII.p. .

') De cura pro mortuis, c. IV., V.
Arcliaeologle' křesťanská. 28
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Na náhrobku desítiletého děcka čteme zase slova:
nutrícatus Deo, Christo, marturibus. ')
Formuli tu vysvětluje nám sv. Paulinus z Noly *) a
básník Prudentiusď) když praví, že zbožní rodičové
obětovávali Bohu své děti u hrobu mučeníkův, aby
od samého dětství, jako kdysi Samuel, sloužily nebi.

Kameny vyprávějí nám také, že kosti svatých
střeží brány měst a svatyní; že věřící přinášeli si domů
ze svých poutí ke hrobům svatých různé památky,
jako: vosk ze svící a „olej z lamp, jež hořely před
konfessí, kousky látek, jež pokrývaly hroby nebo těla
mučeníků, vodu, jíž obmyty byly jejich sarkofagy, atd. 4)

Pěkným svědectvím péče a úcty, s jakou sbírány
ostatky mučeníků. jest nápis nalezený v Mastaru v Nu
midii, 30 kilometrův od starého Mileve.

TERTIVM IDVS ,? IVNIAS DEPOSI
TIO CRVORIS SANCTORVM MARTYRVM

QVI SVNT PASSI SVB PRESIDE FLORO IN CIV
ITATE MILEVITANA IN DIEBVS TVRIFI

CATIONIS INTER QVIBVS HIC INNOC
IN PACE

T. j : »Dne 11. června uložení krve svatých muče
níků, kteří trpěli pod správou Florovou v obci Milevské
za dob obětování kadidla. Mezi nimi tento nevinný . ..
v pokoji.< 5)

Florus byl správcem Numidie za pronásledování
Diokletianova. Nápis byl zhotoven hned po vítězství
Konstantina Velikého.

A nic jiného konečně, než hluboká úcta k relikviím

') Viz: De Rossi, Tripl. Ommag. s'.r 110.
“)Natal. s. Felicis XXIII. v. 261—263.
3)Peristeph. III., v. 518—528.
*) Viz: Le Blant, Inscr. T. 11.,Préface LXXXIV., 11.503

592.1.86
_;

b)Bullett. zr. 1875,str. 163.
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vedla církev od samých počátků ku přinášení oběti na
hrobech nebo sarkofazích mučeníkův. Na týchž hrobech
vzrostly pak okamžikem míru — jako přirozený plod
jejich — spanilé svatyně, zasvěcené úctě týchž světcův.
A jestliže později, když katakomby zpustly, církev po
rušila klid kostí těch, učinila tak jedině proto, abyje
uložila do zlatých rakví a postavila na oltáře, kde by
neustále byly na blízku Těla a Krve Krista Ježíše,
,pro něhož muče'níci ti života nelitovali.

* *
*

A podávají-liž nám katakomby též nějakých dů
ikazů,že věřící prvních století uctívali
obrazy?

»Ve třech prvních stoletích křesťanství — píše
Bingham — bylo užívání obrazů v církvi nedovoleno;
dokumenta potvrzují věc tu tak jasně, že musí opravdu
býti slepým, kdo by to chtěl popírati. Teprve Paulinus
z Noly a jiní jemu současní mužové zavedli do církve
obrazy koncem IV. století, a to ještě jen privátně a
zvolna. Kult obrazů jest pak o celá století slavného
biskupa z Noly pozdějšíc 1)

S náhledem Binghamovým souhlasili úplně němečtí
protestanté. Dnes — jak bylo řečeno — změnili arci
taktiku & uznávají, že některá freska jsou skorem sou—
časná s počátky křesťanství v Rímě, ale neméně hou
ževnatě tvrdí, že veliká pověra ctění obrazů vzala po
čátek vcírkvi teprve r. 692. (S yn o da Trull an. c. 82.)

Výtka pověry, kterou nám protestanté činí, za
kládá se buď na neznalosti katolického učení, nebo též“
— což horší jest — na zlém úmyslu a nepoctivosti.
Každý malý katechismus katolický praví věru zcela
jasně, že úcta neodnáší se k malbě nebo ke kameni,
nýbrž k Bohu a svatým, na obraze znázorněným. e
pak ctění obrazů jest tak staré, jak staré jest umění
křesťanské, toho důkazem jest okolnost, že obrazy
Krista, Matky Boží a svatých nalézají se v katakom
bách — tedy na místech posvátných — a nejednou

') Antiquit. Eccl. Vol.III. p. 296.
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i nad hroby mučeníků, kde sloužila se mše sv. V kata
kombě Ostrianské jest ku př.obraz Madonny s Dětátkem
nad oltářem, na témž místě, kde stojí dnes v našich
kostelích křiž. Od Tertulliana víme, že církev umísťo
vala obraz Dobrého Pastýře na kališích. Sám fakt, —
píše Kraus — že obrazy nalézají se na místech ke
službě Boží určených, jest nejlepším důkazem, že byly
ke kultu v nejužším poměru. Či snad mohli věřící hleděti
jinak na malby ty než s pocitem úcty, podivu &lásky? ')

A na jiném místě praví, že nepodléhá to nejmenší
pochybnosti, že užívalo se v staré církvi obrazů jako
předmětův úcty. ")

Jiným důvodem úcty obrazů jest pro nás památný
XXXVI. kánon synody elvírské z r. 306, zakazující
užívání obrazů ve svatyních, zákaz to, jehož dovolávali
a dovolávají se protestanté ještě jakožto výmluvného
svědectví, že stará církev netrpěla výtvorův umění a
tím méně jim úctu prokazovala. Zatím však nebyla
příčinou zákazu toho nechuť biskupů k malbám, nýbrž
jen moudrá péče. aby kostely, vystavěné nad zemí, a
s nimi též obrazy svatých nebyly vydány nebezpečí
zneuctění se strany pohanův. Neboť kdyby odpor
k obrazům svatých byl býval důvodem oné zápovědi,
jak dál by se vyložiti fakt, že již o několik let později
a po celý věk IV. a V. umění křesťanské kvetlo ve
Spanělsku právě tak, jako v Itallii, Gallii a Africe?
Saragossa a jiná města španělská mohou se ještě dnes

') »Da der Gebrauch der Bilder seit den ersten drei Jahr—
hunderten _íiberjeden Z\veifel erwiesen, da die Ausschmiickung der
gottesdienstlichen und Coemeterial—Anlagen der alten Christen
mit Bilderwerken eine Thatsache ist, so ergiebt sich von selbst,
dass die an diesen Orlen angebrachten religiósen Kunstvorstellun
gen in engster Beziehung zu dem Cultus standen. Konnten die
Glaubigen anders, als mit Gefiihlen der Ehrfurcht, der Bewunde
rung, der Liebe zu diesen Gemálden aufblicken?< Real—Encycl.
čl. »Bilderverehrunge, str. 160. n.

*) »Die Gesetzm'ássigkeit in dem Cyklus der altchristlichen
Kunstvorstellungen lásst auf eine einheitliche hierarchische Regel,
auf eine von der Kirche ůberwachte Tradition schliessen; auch
ist kein Zweifel an dem Gebrauch der Bilder, als eigentlicher
CultgegenstándexLeh r b u ch d er Ki r c hengeschichte;
lII. Aufl., Trier-Lintz, 1887; str. 123.
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honositi četnými starými sarkofagy, jež nezůstávají za
současnými římskými ani bohatstvím myšlenek, ani
provedením.

Jest tedy starobylou zásada a praxe: s k rz e s vaté
k Bohu — jejíž počátek Melanchton s lehkým srdcem
položil do dob Rehoře Velkého. Dle Rollera jest však
původ vzývání svatých již značně starší, neboť dle
jeho mínění neznala prý církev praxe té jen ve třech
prvních stoletích, ve stol. IV. věděli prý o ní jednotlivci
a ve stol. V. dostala se již do officielní liturgie církevní.
Mezi lidem mohla prý trvati i trochu dříve, nežli se
dostala do učení doktorů, nebot každá pověra má prý
obyčejně počátek v dolních vrstvách.

Vůbec prý vděčí církev kult svatých pohanstvu,
jež prý vykonalo na ní první akt msty, vnášejíc do
Creda církevního — v odvetu za zpronevěření se svým
bohům a heroům — nové polobohy. \)

Podobně vykládá původ našeho dogmatu Renan.
»Křesťanství rozprášilo bohy Olympu, ale poněvadž
musilo nebe něčím zalidniti, učinilo si na jich místě
svaté, kolem nichž utvořilo se časem celé nižší nábo—
ženství, dodávající monotheismu ne malé malebnosti
a rozmanitostia 3*)

Nám však naopak jest tento článek o úctě svatých,
haeretiky tak zneuctívaný, podobně jako dogma o exi—
stováni očistce, dogmatem rozumu i srdce — jež samo
nebe ukazuje nám svým příkladem a vlastním do—
poroučí jednáním. Neboť jak věru nectíti těch, jež Bůh
sám uctil zvláštní láskou a zvláštním navštívením již
zde na zemi, a jak nekořistiti z přátelství svatých a
neprositi jich za přímluvu, když sám Bůh skrze ně
sestupoval a sestupuje k lidem jako po žebříku Jaku—
bově a skrze ruce jejich a ústa jako skrze dobrý
svodič rozdává své požehnání?

Věřící neleká se výtky, že úctou svat ch újmu a
křivdu činí úctě Boží, neboť umí rozeznávati příslušnou
úctu od nepravé apotheosy, -— a kdykoliv sklání čelo

') Les. Catacombes, T. II. p. 189.
2) Etudes d' Histoire religieuse, 6-e éd. Paris 1863; str. 301. n.
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před svatými, vždy šepce v duši: Velebě svatého, Tvé,
() Bože, chválím dary a Tvé slavím vítězství. »Jsou—li
ctnosti a vlastnosti, jimiž svatí stkvěli se za živa, —
tak dí Bollandista — pro ně cti a chloubou, oč větší-.
jest sláva Boha tím, že udělil jim darů těch a pečoval-.
o to, aby jich dobře užilia ')

g 4.. úcta Matky Boži.

Původcem kultu nejsvětější Panny stal se sám
Bůh, když ozval se k Ní- ústy anděla svého tak, jak
k nikomu z lidí nepromluvil: »Zdrávas Maria, milosti
plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženamiíc Nej-
světější Trojice slaví tu neposkvrněnou Pannu týmiž
slovy, jimiž velebí i Plod života Jejího, & týž dostává
Maria titul, jaký obdržel i slíbený Messiáš. _

Příkladu Božího následovali lidé, úctu největší
prokazujíce té, kterou ukazovala jim víra jako Matku
Vykupitelovu a jako tvora, zaujímajícího v oekonomii
spásy celou svojí nadpřirozenou výzdobou a celým
životem svým vedle Syna místo nejdůležitější.

Uctě, jakou již za živobytí Jejího prokazovali Marii.
přátelé Kristovi, dala hlasitý výraz ona žena z lidu,
jež zvolala: »Blahoslavený život, kterýž tebe nosil
a prsy, kterýchž jsi požíval<< (Lukáš, X1. 27.).

A jako kult Marie Panny povstal spolu s kultem.
Syna Jejího, tak musil se spolu s ním i šířiti a šířiti
se bude až do skonání světa, — jak to nejsv. Panna
dobře sama o sobě předpověděla.

S úctou největší praví v I. století sv. Ignác An—
tioch., že »Marie nosila v životě svém Ježíše Krista —
Boha našeho.<<9) Ve II. století dává Jí sv. Irenaeus—
krásný název orodovnice Eviny — advocata
Ev a e, jenž stal se odtud liturgickým titulem Mariiným,
a praví o Ní, že zachránila celý svět před zkázou. 3)

') Praefatio ad acta Sanctorum. Venetiis1734,
T. I. p. 111.

") >(O Yai? 1955; 'óuďw óXpistb; ězucqop'rjs—nt'mb Magia;
“MIT, CZ“/„strouha Geoů, Š'A cnéppats; [J.ŠV AaSiB, Hvsúpatsg 31:
žyícux Migne, Patr. graec. T. V., S. Ignat. epist. ad Ephes. p. 659.

3) A dv. haer. V. 19.; srv. též III. 8., 4., 9., 21., 22., 24.
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Ve III. století Origenes, Tertullian, sv. Cyprián, papež
Felix kladou hlavní důraz na důstojnost Jejího mateř
ství Božího, nazývajíce učení, hlásající, že Marie po—
rodila Boha, apoštolským.

Ve století IV. vzrostl pak kult Mariin tak, že svatý
Epifanius musil mu již vykázati hranice. »Slušno jest
ctíti Marii —- praví — avšak klaněti se dlužno jenom
Otci, Synu a Duchu sv.; Marii se klaněti dovoleno
neníc')

Celou Mariologii oněch dob a víru v mocné při—
spění nejsv. Panny vyjadřuje nejlépe modlitba, připiso
vaná sv. Efremovi. »Neporušená — tak se modlí —
neposkvrněná, beze skvrny, nejčistší Panno a Boho
rodičko Marie, Královno všech, kotvo zoufajících, naše
chvály nejhodnější, nejlepší a nejdokonalejší Paní, vzne
šenější nad duchy nebeské, jasnější nad paprsky slunce
a blesky, chvály hodnější nad Cherubíny, bystřejší nad
duchy mnohooké aneporovnatelně slavnější nad všechny
zástupy nebeské, jediná naděje otců, chloubo proroků,
odměno Apoštolů, slávo mučeníků, radosti svatých a
světlo ctnostných, koruno panen a všech svatých .. .
Tys zrodila Boha a člověka; Panno předporodem, Panno
při porodu, Panno po porodu! . . . Tys nás smířila s Kri
stem, nejsladším Synem Svým, Tys hříšníkův a opuště
ných jediná Prostřednice aPomocnice, Tys trosek nej
bezpečnější přístav... Pod ochranu Tvou se utíkáme,
Bohorodičko! Chraň nás a opatruj pod křídly Svého
smilování a Svého milosrdenství, &smiluj se nad námi,
poskvrnou hříchu pokálenýmí, kteří četnými přestupky
urazili jsme Boha, svého Tvůrce a Soudce... neboť
z lůna matky jsme my ubozí tvými poddanými a Tys,
ó, Paní, naší Orodovnicí.<< 9)

Této víry čtyř prvních století dovolával se koncil
efeský, když přiznal slavnostně Marii název Boho
rodičky — Gsctšmq.

Než, přes četné hlasy starých učitelů církevních,
přes to, že již sám hlas srdce praví, že, kdo chce ctíti
syna, nesmí se rouhati matce, protestanté nemají ani

') Adv. haer., 79, 7.
“) Viz Liell, 1. c., p. 59.
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slova chvály pro Tu, již Bůh sám uctil ústy anděla
svého. Křivdu tu, jakou činí Marii církev reformovaná7
vycítil protestant, jenž napsal tato krásná slova, plná
žalu a trpkosti: »Za každým jiným, jenž opustil jednou
toto slzavé údolí, smíme volati, kolikrát jen chceme:
Av e pia a nima — Pozdravujeme tě, duše drahá —;
jenom Marii nesmíme to říci — to bylo by již kato
lickéh ') Bohužel, patří však takovéto hlasy, Marii pří
chylné, k řídkým vyjímkám. Hledáť veliká část pro
testantů počátek úcty Matky Boží v kultu Demetřině,
Junonině, Astartině, Isidině, Cybelině, Venušině.

A co odpovídají na rouhání ta pomníky?
Ještě do nedávných dob byli i učenci katoličtí

toho náhledu, že obraz Bohorodičky s Děťátkem na
klíně počal se malovati teprve po sněmu efeském;
zatím však známo nám dnes, že umění již v I. a II.
století slavilo Marii Bohorodičku. Známé nám již scény
Zvěstování P. M., Adorace Magů, Madonny s Isaiášem,
Panny neposkvrněné, assistující u sv. Príscilly při
slavné obláčce panny křesťanské, — to vše jsou kom
posice dogmatické, jež jediné kult Mariánský přivodil,
a jež zase měly hlavním účelem, buditi tuto úctu a
chválu Bohorodiččinu v divácích.

O důvody pro toto tvrzení není nouze.
Sám rozum praví, že umělec, dříve než počal ma

lovati obraz Mariin, musil se otázati katolické dogma
tiky, kým jest Maria a jaký význam máv díle vykou—
pení. Tu pak uslyšel, že Maria jest tou ženou, o niž
pravil Bůh v ráji, že potře hlavu hadovu, o níž před
povídal prorok, že počne a porodí Emmanuele, jež,
když jí anděl nabízel mateřství Boží, pronesla ono pro
celý svět tak důležité fiatl, která beze ztráty pa
nenství porodila Spasitele světa, jež stojíc pod křížem
Syna svého všechny bolesti spolu s Ním přebolela, jež
smrtí neztratila důstojnosti a výsad matky Syna Bo
žího, ale musila zaujati v nebi místo Prostřednice mezi
lidstvem a Bohem. Teprve na základě těchto dat vy
tvořil si umělec v duši ideál povahy ryze náboženské —
Matky Panny, a když po té ideál ten zvěčnil na stě

') Dietlein, Evang. Ave Maria; Halle1862;VII.
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nách katakombních, neučinil to s jiným úmyslem, než
s tím, aby obrazem svým uctil jeho arcivzor — Marii
.a vzbudil k ní touž úctu, podiv a chválu v pozoro
vateli, jakou k ní sám nosil ve svém srdci vlastním.
Umysl ten projevil umělec i tou nepatrnou věcí, že ve
svých komposicích posadil Bohorodičku ne na k—řeslo
obyčejné,nýbrž na onu cathedra honoris, jakou
má na řezbách sarkofagových jedna ze tří Božských
Osob. A ne z jiné příčiny odíval též na freskách chu
dičkou Marii v nášíjníky z perel a v bohatý šat tehdej
ších matron římských, než proto, aby divákovi živě
postavil před oči Její slávu, bohatství a moc u Boha.

Pouze člověk, v jehož srdci od maličkosti uměle
pěstěna byla nenávist ke katolické Madonně, může
tvrditi, že tyto obrazy Bohorodiččiny, umístěné na mí
stech svatých, u diváka nepůsobily žádných dojmův.
Každý jiný vyzná, že věřící nemohl přejíti kolem obrazu
Marie Panny, aniž Ji aspoň krátkým pozdravil po—
vzdechem.

Cennými důkazy kultu Mariina jsou též malby
na zlatých sklech, ') na nichž vystupuje nejsv. Panna
v postavě Orantky — čili Prostřednice mezi námi a
Bohem. Na monumentech těch zřejmo věčně nezměni
telné učení církve, hlásající, že Marie jest Orantkou —
a jenom Orantkou, a sám Dobrý Pastýř že jest Vyku
pitelem, čili jinými slovy, že Marie jen se modlí &Bůh
sám že dává milost.

Jiným ——a řekněme — zcela šťastným způsobem
ukázal na dogmatický význam obrazů Mariánských
známý nám již archaeolog Josef Liell, od něhož máme nej—
lepší monografii o ikonografii Matky Boží. Shledalť, že
mezi obrazy Marianskými a starými modlitbami za
zemřelé panuje nejužší pokrevenství, a že 80 fresek
a ploskořezebhlásá tytéž myšlenky, jako stará off icia
defun ct o r um. V těchto posledních modlila se církev:
»Ty, jež jsi počala Ježíše v životě svém a porodila
beze ztráty panenství — jediná Matko ——Panno, užij
:moci své mateřské a pros Syna, aby duše těch, kteří

\) Na několika sklech jest vedle nejsv. Panny nápis:
»Mariac. Viz výše str. 248. n.



Tě jako Bohorodičku znají, zapsal do knihy života a.
přijal co nejdříve do radostí věčných . .. Ty, jíž anděl:
zvěstoval narození Syna Božího, kterou Isaiáš nazval
oblakem, na němž spočinul Kristus, slunce... pros
Syna svého a Boha, aby dal zemřelému odpočinutí
věčnée 1) — a po modlícím se knězi illustroval umělec
myšlenky rituálu pohřebního jediné k tomu účelu, aby
při pohledu na obraz Bohorodiččín přiměl diváka k opa
kování slov církve: »Ty, jež jsi počala Ježíše v životě
svém . .. Ty, jíž anděl zvěstoval... užij moci své ma—
teřské a vypros duši zemřelého přijetí do radostí nebe
ských.<<

Všechny tedy obrazy Marie Panny — uzavíráme ——
svědčí o existování Její úcty již ve třech prvnich sto
letích křesťanství. Tím však nechceme říci,že by uctí—
vání Marie Panny v době pronásledování bylo stejně
tak veliké jako dnes. Činíce rozdíl mezi úctou a učením
víry,2) které jest základem pobožnosti, tvrdíme pouze,
že dogma hlásající, že 'Marii náleží největší čest po
Bohu, nedoznalo posud, aniž ho doznati mohlo, nija
kého přírůstku, jelikož vyšlo již úplně hotové z rukou
Boha, když Jí nabídl důstojnost Matky Spasitele světa;
úcta však k Marii Panně mohla růsti a rostla bez
ustání během věků, živena jsouc stále novými nábo—
ženskými výkony. Při tom všem můžeme však směle
tvrditi, že dnešní kult Marie Panny jest pouze echem
kultu Jejího za dob sv. Ignáce a Irenaea.

Snadno arciť lze si domysliti, že proti takovémuto
zužitkování obrazů k dogmatice katolické protestují
protestanté vší mocí; ale v celém zavilém boji svém
proti nám nemohou uvésti ani jediného vážného argu
mentu.

') Viz Liell, 1. c., p. 386—404. Zbytky těchto modliteb
zachovalo nám staré euchologi um čili řeckýpohřebnírituál.

2) Tento rozdíl mezi devocí a učením víry jeví se nejlépe
v historii kultu sv. Josefa. Od počátku zajisté věřil celý svět kato
lický ve svatost & zásluhy pěstouna Kristova a od počátku hou
slavil jako spravedlivého, a. přece hlubší uctívání ho jest novější,
a když se počalo zvětšovati, divili se lidé, proč se to nestalo
dříve a proč teprve v našich dobách stanul muž ten svatý hned,
po boku Mariině?
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Proto, aby si práci ulehčili, vylučují nejprve ně—
kolik nejcennějších fresek ze seznamu obrazů Marian
ských. Neznáme příčiny — píše Hasenclever ——proč
bychom měli fresko, pokládané katolíky za Madonnu
s Isaiášem, míti za něco jiného než za obyčejnou scénu
rodinnou. Umělec chtěje potěšiti lítostící matku křesťan
skóu, jejíž dítě pochováno jest asi v téže kryptě, vy
maloval ji s mrtvým děckem u prsu, a vedle ní učitele
obce nebo též muže, ukazujíciho zarmoucené ženě
hvězdu útěchy. Podobně obrázkem ze života rodinného.
jest ona žena, jež se u sv. Priscilly dívá na obláčku.
řeholnice. ')

Roller neměl tolik odvahy, aby tak lehce odbyl
Madonnu s Isaiášem; chtěje však zeslabiti význam

'komposice tě, odbývá ji několika takovými frasemi
jako, že Marie, plná vděku, jest zde beze všelikých
nároků & zaujata jediné svým synem. Nikde prý zde
není stopy Matky Boží katolické, ani oné zbožňované
z pozdějších dob duchovního zatmění, a ještě méně.
oné neposkvrněné, jež kraluje dnes na oltářních obra
zech. Marie prý tu nemá žádné role duchovní; celý
kult týká prý se ne jí, nýbrž Syna; a to, že se vůbec—
nalézá v komposicích prvotního umění církevního, vy
světluje prý se tím, že Děcko nemohlo se jestě obe
jíti bez matky. 2) .

Každý vidí, co přemrštěnosti jeví se ve slovech
těchto. Myť zajisté nijak netvrdíme, že by tu byl chtěl
umělec oltář Mariin stavěti oproti oltáři Kristovu, nebo.
že by byl nejsv. Matku tím způsobem posunul na
první místo, aby zastřela zář Dítěte; nezapomínáme
jenom, že, kdo chce dobře ctíti Syna, nemůže nectíti
Matku a že oltář Mariin jest oltářem Kristovým.

Za jistá dokumenta Mariolatrie pokládá Schultze
teprve zlatá skla, na nichž Marie — dle jeho názoru
— poprvé vystupuje sama, bez božského Děťátka, a
tedy již přímo sobě úcty žádající a skutečně ctěná.
Aby však žádné z těchto skel nebylo protestantismu
nebezpečno, praví beze všech skrupulí, že zhotovování

') Der altchristl; Gráberschm., str.243.n.
“) Les Catac., T. 1. p. SB.; T. II. p. 374.
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„jich přivoděno bylo teprve ediktem sněmu efeského,
který první prý zavedl modloslužebnou úctu Marian—
skou.')

Tak odporují protestantští archaeologové nezvrat
ným faktům frasemi po věky opakovanými, a jenom

někdy zvolá upřímnější z nich při pohledu na omšelé
obrazy:Antiqua superstitionum seminaU')

') Viz:Archáol. Studien, str. 210.
') Viz výše _str. 257. pozn.



DÍL v.

Jednota církve a primát.

% 1. Duchovní společenství v církvi.

V díle předcházejícím poznali jsme četné nápisy-,
svědčící překrásně o víře prvních křesťanů v duchovní
obcování tří částí jedné církve Kristovy, totiž: církve
bojující na zemi, trpící v očistci a vítězné v nebi.,
O jednotě té mluví pěkně též následující nápis:

MAGVS PVER INNOCENS

ESSE IAM INTER INNOCENTIS (rz'c) COEPISTI
+QVAM STAVILES (sic) TIVI (.s—ic)HAEC VITA EST

QVAM TE LETVM EXCIPET (.rz'c)MATER ECCLESIAE DE hOC
MVNDO REVERTENTEM CONPREMATVR PECTORVM

GEMITVS STRVATVR FLETVS OCVLORVM. (Palma)

T. j.: »Magu, hochu nevinný, již jsi se dostal mezi
nevinné v nebi! Jak stálý jest tento nový život tvůj!
Jak blažena přijímá tě matka-„církev vracejícího se
z tohoto světa! Nechť ustane nářek srdcí, nechť pře—
stanou téci slzy z očí.<<')

Církev vítězná přijímá tu jaksi přímo do svého
náručí duší nevinného děcka z objetí matký-církve bojua

') Na. pilastru IX. pod č. 31.
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jící. Epitafjest arci psán stylemjiž poněkudnádherným,
připomínajícím náhrobky století IV., má však formule
starší a sentence vzaté skoro doslovně z knihy svatého
'Cypriana »De lapsiSc. »S jakou radostí přijímá vás
do lůna svého matka církev, když šťastně z boje se
vracíte!<<1) mluvi tam veliký biskup karthaginský k vy
znavačům, kteří v době pronásledování stanuli mužně
při Kristu; a dále, hovoře o odpadlících, praví, že
horším než sám pronásledovník vrahem duši jest ten,
kdož je učí, »aby srdce nářku nevydala, aby oči slz
neprolévaly a žádné dlouhé a plné pokání aby ne—
usmířilo (jich odpadnutím od víry) těžce uraženého
Bohaď) Nápis náš opravujei nepřípadné čtení kap. XVI.
knihy Cyprianovy:statuatur fletus oculorumna struatur fletus oculorum.

Ne menší než na obcování se „svatými v nebi
kladou monumenta důraz na vážnou povinnost, hájiti

.jednotu a společenství mezi členy církve bojující na
zemi.

Na římských pomnících nalezli jsme často akkla
mace: Vivas in Deo; ZE EN GEQ; na afrických
čteme skoro stále: IN PACE VIXIT; VIXIT IN PAGE!
ZHEAEA EN ElPHNI-l _ žil v pokoji.3) Epitafy římské
pronášejí přání pro budoucnost, přejí pokoje za hro
bem, kdežto africké potvrzují zřejmé, že zesnulý žil
v pokoji za živobytí svého. Jest tato vlastnost
epigrafické formule africké jenom náhodnou, či snad
má nějaký hlubší důvod? Odpověď na otázku tu dává
nám historie církve africké. Nikde zajisté pokoj &.

„jednota církve nebyly rušeny tak násilně, jako právě
v Africe, a to od samého počátku století IV. Donatisty
a po té arianismem, Vandaly tam zavlečeným. V čas
těchto nešťastných zmatků připomínali biskupové s dvoj
násobnou horlivostí věřícím ve spisech i v kázaních

.) »Quam vos lete sinu suo excipit mater Ecclesia de praelio
revertentes.< De lapsis, C. H.; Migne, Patr. lat. T. IV. p. 480.

“) »Ut comprimatur p_ectorum gemitus, statuatur fletus ocu
lorum, nec Dominum, graviter offensum, longa et plena. poenitentia
deprecetur. < De lapsis c. XVI.: Migne p. 4:94.

T IV“) Vi5z:9OdpověďRossihona listPitrův ve Spicil. Solesm.,P
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důležitost obcování s církví římskou, a věřící, pocho—
pivše učení svých pastýřů, střehli za živa jednotu tu
jako poklad na zemi nejdražší, a vědouce, že celé
štěstí zemřelého záleží v tom, že odešel ze světa v jednotě
s církví katolickou, psali mu na hrob jako chloubu a
obranu před nepřítelem duše, že žil v pokoji — s církví.

Na nápisech římských shledáváme formuli Vixit
in pace jenom jedenáckrát, a to na hrobech cizincův.
Tutoť jest příklad z r. 462:

DEPOSITVS HERILA
COMES IN PACE FIDEI
CATHOLICE VII' KAL
AVG-' QVI VIXIT ANN
PL' M' L ' DN' SEVERI AVG

PRIMO CONS

T. j.: »Zde leží hrabě Herila, pochovaný vjednotě
víry katolické dne 26. července, jenž žil asi 50 let,
za prvního konsulátu Severa Augustax ')

Jest to náhrobek Gotha, jak jméno ukazuje. Herila
pak proto tak výrazně projevuje svůj katolicismus, že
veliká část Gothů byla tehdy arianskou.

Měli tedy staří křesťané, jak pomníky jejich svědčí,
přesvědčení o jednotě církve; než odkud čerpali jednotu
onu a jak rozuměli jejím podmínkám?

Na otázku tu jest dvojí odpověd, — a jednu
i druhou dávají nám zase kamenné pomníky. Nejprve
zajisté čerpali viru svou z jediných zřídel zjevení,
z tradice církevní a z Písma sv.; a pak uznávali jednoho
nejvyššího učitele pravdy, Náměstka Kristova.

Epitafy, jež hlásají, že církev udělovala křest
dítkám, které sotvy několik dní nebo měsíců staré
byly, a věřila, že Kristus jest celý, s božstvím i člově
čenstvím, přítomen pravdivě a skutečně ve sv. přijí

2)De Rossi, Inscr. T. l., n. 807. str. 351.
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mání jak pod jednou, tak pod oběma způsobami sakra—
mentálními, dokazují, že jedním z pramenů víry kato—
lické byla vždy tradice církevní; všechny jiné nápisy
a malby svědčí pak zase, že druhym hlavním zřídlem,
z něhož církev učení své čerpala, bylo Písmo sv. Totéž
hlásají zřejmě ploskořezby sarkofagové.

Na fragmentě příkrovu ze IV. stoleti, nalezeného
ve Spoletě, ') Kristus, vedle něhož stojí nápis IESVS,
plyne v loďce, z níž zachovaly se jen asi dvě třetiny.
V téže loďce jsou s Kristem ještě tři osoby veslující:
osoba Spasiteli nejbližší zove se MARCVS, druhá
LVCAS, třetí IOANNES; za sv. Janem byl bezpochyby
ještě na uražené části sv. Matouš. (Viz obr. 66. na
str. 421.) Máme tu před sebou mystickou loď církve,
směřující do přístavu spásy, jak svítilna ukazuje; loďku
tu řídí sám Spasitel, veslaři pak jsou sv. evangelisté,
symbolisující učení Kristovo ——základ to života kře
sťanského a vůdce v duchovní plavbě života. Kristus
Pán povznáší ruku, uče zástup z loďky; když pak pře—
stal mluviti, ——čteme u sv. Lukáše V. 4. — řekl
k Simonovi: »Yez na hlubinu a rozestři sítě své k lo—
vení.<<Tento Simon Petr nalézal se též na našem pří
krově a plnil příkaz Spasitelův, rozestíraje síť v moři,
nebot loď, na niž Kristus vešel, byla Šimonova (Lukáš
V. 3.). — Podobně spouští Petr sít z loďky, u jejíhož
kormidla sedí Spasitel, na velice staré ploskořezbě ze
slonové kosti, vydané Buonarottim. 2)

Sv. Maxim Turinský vykládá pěkně, proč vybral
si Kristus loďku Petrovu a ne jinou; »neboť loďkou
tou jest církev, a Kristus jest pouze v loďce té církve,
v níž Petr učitelem byl ustanovena 3)

Bibli jakožto pramen víry představuje též staryr
sarkofág z Arlesuf) na němž sedí Kristus uprostřed
svych učeníkův. Pohyb jeho pravé ruky svědčí, že
mluví; v levé ruce drží otevřenou knihu, na níž jsou
vyryta slova: DOMINVS LEGEM DAT — Pán dává

') Viz: Bullett. z r. 187l. Tab. VIl. n. 1., str. 123. n.
2) Medaglioni, str. 395; viz Rossiho 1. c.
a) S. Maximi Oper. edit. Rom. 1784, D. 639—646.
') Viz: Le Blant,Inscr. T. 11.n. 542, str. 276.
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zákon. Mezi učeníky stojícími po pravici jeden podává
závitek, na němž stojí napsáno jméno jeho MATTEVS,
druhy drží týž volumen s nápisem MARCVS. Z osob,
umístěných po levé straně, rozvinuje jedna závitek
svůj s nápisem LVCANVS, na jiné pak knize jest ná
pis: IOANNIS. Jak vidíme, evangelia jsou tu umístěna
v tom pořádku, jaky přijal sv. Jeronym proti obyčeji
starého překladu tak zvané Italy. V témž pořádku nalé
zají se evangelisté též na sarkofágu z Apta u Avignonu. ')

Na pomnících hřbitovních nalézáme též obrazy,
představující historii modly Bela a draka, jakož i děje

Obr. 66. — Kristus s evangelisty na loďce.

čisté Zuzany. Episody tyto jsou čerpány z knih deutero
kanonickych, jež protestanté z Písma sv. vyloučili, i do—
kazují, že církev knihy deuterokanonické právě tak
jako protokanonické pokládala za slovo Boží.

A teď ptáme se, co že bylo ve staré církvi po
jítkem všech věřících a kdo byl nejvyšším vykladačem
ústního podání & Písma sv. a soudcem neomylně roz
hodujícím ve věcech spásy v dobách neporozumění? —
Odpověď na otázku tu podává odstavec následující.

5 2. Primát biskupa římského.

Na pahorku Vatikánském stál, dle Plinia,“) odvěký
dub, současníky za posvátny pokládány proto, že jim

') Viz: Bullett. z r. 1868, str. 93.; z r. 1866 str. 84. n.
1) >Vetustior autem Urbe in Vaticano ilex, in qua titulus

Archaeologia křesťanská. 29



—422 _

předpovídal budoucnost. Od těchto věšteb (vati cin ia)
— praví Aulus Gellius ') — i božstvo, jež mělo tu svou
svatyni, i celý pahorek obdržely název božstva a pa
horku vatikánského. Za dob Tacitových obydleno bylo
okolí Vatikánu jediné chudými hrnčíři; všichni jiní
stranili se pahorku toho jako mjsta nakažlivého &beze
ctného — locus infamis. Casem však jak veliká
stala se tu změna! Místo svatyně pohanské hledí tu
dnes k nebi svatyně Boha pravého; místo dubu, jemuž
úctu modlářskou vzdával pověrčivý lid, zaujímá strom
života; místo věštby klamné jest tu dnes pravdivá
věštba Boží v osobě nástupců sv. Petra. Dnes věříme,
že sv. Petr, žijící v biskupech římských, jest též zá—
kladem, na němž spočívá jednota církve Kristovy, &
zároveň neomylným soudcem ve věcech víry. Než, zdaž
byla tato víra v primát Petrův těž Věrouprvních věků
křesťanství? Zdaž znali ji a projevili ve svých výtvo
rech staří umělci a epigrafově církevní?

V té příčině věru malby a ploskořezby dokazují,
že dogma o primátu Petrově bylo jedním z oblíbených
themat starých umělců církve. Mezi 380 malbami na
skle, jež vydal P. Garruccí, nalézáme sv. Petra a Pavla
až na 80 obrazech; 2) okolnost to zajisté závažná, jelikož
jednak svědčí o 'horoucí lásce a úctě starých Rí
manů k velikým Apoštolům, jednak pak_ potvrzuje
fakt historický, že sv. Petr a Pavel V Rímě učili
a tamtéž smrtí mučenickou zahynuli. Někdy věnčí
Kristus hlavy jejich aureolou nebo dubovým věncem,-3)
jindy zase stojí uprostřed nich Bohorodička nebo milo
vaná světice Rímanů — mučenice Anežka-4)

aereis litteris etruscis, religione arborem iam tum dignam fuisse
signiňcatw Pl in. S e c. Histor. natur. l. XVI. c. 87; Posnaniae 1845,
str. 480.

[) »Et agrum Vaticanum et eiusdem agri deum praesidem
appellatum acceperamus & vaticiniis, quae vi atque instinctu eius
dei in eo agro ňeri solita essent;( Noctes Atticae, !. XVI.
c. 17; Coloniae 1541, p 599.

Viz: G a r r 11cci, Vetriornati di figure in oro, trovati nei
cimiteri dei cristiani primitivi di Roma; ed. 2—3.. Roma 1874;
Tab. X.—XVI, XXI. nn.

3) Ibid., Tab 170. n. 5;. tab. 179. n. 2.; tab. 181. n. 1—6.
Viz též tab. 182—185. nn

') Ibid. tab. 178. n. 6. 7.; tab. 190, n. 1—5.



Na některých sklech vidíme jen Petra samotna,
vyvodícího vodu ze skály. Aby pak nebylo ani nejmenší
pochybnosti o tom, že kníže Apoštolův, a nikdo jiný,
zázrak ten koná, napsal umělec na třech sklech jméno
Petrovo — Petrus. Dvě ze skel těch nalézají se
v bibliotéce vatikánské (viz jedno z nich na obr. 51.
str. 247.),“) a třetí, nalezené v Podgoríci v Albanii,
nalézá se teď v Paříži. Na poslednim, jež jest vlastně
skleněnou miskou (viz obr. 21. na str. 197.), zní cely
nápis:»Petrus virgapercussit fontes ciperunt

_(sic) cu rr ere — Petr udeřil holí, vody počaly ply
nouti.<<Rčení to vzato jest ze IV. knihy Mojžíšovyř) stou
změnou však, že místo jména Moyses položeno jméno
Petrus. Misku albánskou klade de Rossi do konce
íV. stol. a skla vatikánská do konce 111.nebo do po—
.čátku IV. věku. 3)_Všechny tyto tři památky jsou velmi
důležity, poněvadž nám podávají klíč k porozumění
podobnym scénám na freskách a sarkofazich, na nichž
není popisu vedle osoby, zázrak ten činící.

Na sarkofazích nalézáme sv. Petra více než 120krát;
obyčejně jsou tam vedle sebe následující scény ze ži
vota Apoštolova, sloučeny vespolek v jednu hlubší kom
posici: 1. Kristus předpovídá Petrovi jeho pád; 2. Stráž
Herodova přivádí zajatého Petra do vězení; 3. Petr vy
vádí ze skály vodu pro žíznící Židy. Tak vidime tyto
tři scény vedle sebe na popsaném již slavném sarko—
fágu lateránském ze IV. století (viz obr. 58. na str. 296.);
nalézáme je pohromadě též na jiných sarkofazích téhož
musea4) a dále na podobnych pomnících v Geroněf')
Miláně, 6)Narbonně, 7)Marseillu, El)Arlesu,9) na několika

') U Gar ucciho, Storia, T. III., tab. 179. n. 9. Popis na
straně 145. .

") Exod. IV. 11.: »Cumque _elevasset Moyses manum, per
_culiens virga bis silicem, egressae sunt aquae largissimae.c

*) Viz: Bullett. z r. 1877, str. 83. '
') Viz: Garrucci, Storia, tab. 318. n. 1., 223..n. .la—G.;

380, n. 4. - ' 
5) Ibid. tab. 313. n. l.; 318 n. 4.
6) Ibid., tab. 315.
7) Ibid., tab. 318. n
“) Ibid., tab. 352. n.
“) Ibid., tab. 340. n

5 . 5.

' 1:

5,380. n._3.
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sarkofazích španělských a na mnohých jiných místech.
Kromě analogických scén na zlatých sklech můžeme
uvésti ještě jiné okolnosti, svědčící o tom, že i na
fresku kallistinském osobou, vodu ze skály vyvodíci,
jest kníže Apoštolův, a že všecky zmíněné tři obrazy
na sarkofazích představuji historii téhož sv Petra. Tak:

I. Na některýchssarkofazích scéna druhá a třetí jsou
spojeny jaksi v obraz jeden, neboť osobu, vyvodící vodu
ze skály, zajímají pochopové Herodovi v témž oka
mžiku, kdy zaujata jest konáním divu toho.

II. Rysy tváře, frisura, konečně pak ioděv osoby,
již Kristus předpovídá pád a jež není nikdo jiný než
Petr, jak dokazuje kohout u jeho nohou stojící, jsou
skoro vždy tytéž jako u muže, jejž zajímají žoldnéři,
jakož i u toho, který zázračně vyráží vodu pro lid
žízníci. Vous má ne dlouhý, vlasy na hlavě husté;
oblečen jest v tuniku a plášť.

III. Mužové, kteří poutají Petra, jsou právě tak
oděni, jako ti, co pijí vodu vyplývající ze skály. Jejich
šat tvoří tunika, kol beder přepásaná, dlouhý spodní
oděv, boty a cylindrová židovská čapka, již se užívalo
za dob Kristových.

IV. Důležitými detaily jsou konečně jisté attributy
či odznaky, přidávané skorem stále osobě, o niž se
nám jedná, za účelem rozeznání jí ode všech jiných.
Tak má nejednou na sarkofazích svinutek zákona
evangelického, a ještě častěji má v ruce hůl.

Po odpovědi na důležitou otázku o totožnosti o soby
ptáme se na význam oné trilogie. Nikde v dějích No—
vého Zákona není ani zmínky o tom, že by byl svatý
Petr vyvodil zázračně ze skály vodu lidu žíznícímu.
Bible zná pouze jeden takový zázrak učiněný Mojžíšem
na poušti. Odkud tedy vzala se scéna ta v historii
Petrově? Věc tu objasňuje sv. Pavel, když píše, že
onen zázračný čin na poušti má vedle významu histori
ckého ještě význam druhý, obrazný. »Nechciť zajisté,
abyste nevěděli, bratří, — píše Korinťanům ') — že
otcové naši všickni pod oblakem byli, a všickni moře
přešli, a všickni v Mojžíše pokřtěni jsou, v oblace a

') I. ku Korint. x. 1—4.
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v moři, a všickni týž pokrm duchovní jedli, a všickni
týž nápoj duchovní pili, (pili zajisté z duchovní skály,
kteráž jich následovala, skála pak byl Kristus).c Pře
chod Rudým mořem a voda ze skály vydobytá jsou
v Písmě sv., 11Otcův i v dílech umění obrazem křtu
&křestní vody. Ale sv. Pavel praví: »Toto pak všechn o
dálo se jim v obrazec,') musí tedy i Mojžíš býti
obrazem nějaké osoby budoucí. Tak rozumovali věřící
prvních věkův a mínění své projevili zřejmě, když na
monumentech ryli a kreslili místo Mojžíše Krista nebo
Petra. Slyšme, co jménem všech praví sv. Augustin.
»Obrazem — praví — byla pevná skála, obrazem byla
hůl, jež udeřila do skály, obrazem voda vyplývající,
obrazem konečně Mojžíš pochybující — koho? Petra,
když zapřel třikrát Krista.“ 9) Mojžíš. obraz Kristův,
byl vůdcem, zákonodárcem, soudcem národa israelského
a prostředníkem mezi ním a Bohem. Tim vším byl
v očích prvních křesťanů sv. Petr, ba čímsi více, neboť
mezi Petrem a Kristem jest užší a hlubší souvislost
než mezi vítězem nad Faraonem & mezi Messiášem.
Mojžíš sám skalou nebyl, »skála pak — dle Apoštola
— byl Kristus<<; Petr pak obdržel jméno a se
jménem vlastnosti skály, když uslyšel od Krista: »I ját
pravím tobě, že ty jsi Petr, t. j. skála, na té skále“
vzdělám církev svou a brány pekelné jí nepřemohoua
(Mat. XVI. 183. Pouze Mojžíšovi — abychom zřejmý
ten parallelismus rozvinuli dále — dal Bůh ve Starém
Zákoně moc, vyvoditi vodu ze skály pro žíznící lid;
podobně jenom Petrovi v Novém Zákoně dána moc,
zaopatřovati Nového Israele vodou milostí svátostných,
plynoucích pod dotekem hole Petrovy ze skály Krista.
Na tyto symbolické vody pravé víry a všelikých milostí
Božích, jež vyplývají ze zřídla Krista prostřednictvím
jeho náměstka sv. Petra, činí též allusi slova misky
albánské, když dí: »Petr udeřil holí, vody počaly ply
nouti.c Toto ztotožnění syna Jonášova (sv. Petra)
3 Mojžíšem a představování ho v činnosti symbolické
dokazuje kromě toho, že umělec neměl tu na mysli

') Ibid.,
") SermoVCCCLll. 3.; Pati. lat T. XXXlX., p. 1551.
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Petra jako jednotlivce, nýbrž — abychom tak řekli —
celou dynastii Petrovu a dogma, že dynastie ta za—
stává v lidu Božím všechny hodnosti a úřady, jaké
nad Israelem měl Mojžíš.

Sv. Petr má v ruce — jak bylo již pověděno —
hůl, jež jest odznakem vlády. »Zpravovati je budeš
prutem železným — mluví Bůh k Synu svému 1) —
a jako nádobu hrnčířskou roztříštiš je.<<Hůl tu vidí
také sv. Jan ve svém Zjeveníq) v ruce Kristově na
znamení "největší vlády nade všemi národy země. Ve
St. Zákoně má ji pouze Mojžíšjako symbol moci zá
zračné a zástupnictví Boha před Židy a Faraonem.3)
V Zákoně Novém drží hůl na freskách katakombních
i na sarkofazích Kristus a jí proměňuje v Káně Gali—
lejské vodu ve víno nebo budí jí k životu mrtvého
Lazara. Kromě Krista drží ji pouze sv. Petr a, což je
s podivem, má ji i ve chvíli, když mu Kristus před
povídá pád, i ve chvíli, kdy vedou ho do vězení žold
néři Herodovi. Chtěl-tě tím artista zajisté říci, že
pouze Petr obdržel od Krista pro sebe a své nástupce
plnou moc učitelskou, kněžskou a královskou, ——a té
že žádná moc zemská — byť i svobody je zbavila —
_odjati jim nemůže, a že neztrácejí ji ani vlastními
hříchy a poklesky.

K obrazům již uvedeným přistupuje ve IV. a V. sto
letí ještě jiná scéna ze života sv. Petra, která jest
dalším stupněm onoho parallelismu, jaky věřící prvních
dob spatřovali mezi knížetem Apoštolův a Mojžíšem.
Na několika freskách ze III. a IV. století dostává totiž
Mojžíš z ruky Boží desky zákona; 4) aspoň na 24:sarko
fazích, jakož i na několika zlatých sklech přijímá zase
sv. Petr od Krista závitky zákona do rukou pláštěm
zastřeny'ch.5) To připomíná římský obyčej, dle něhož

*) Žalm u. 9.
") Zjevení sv. Jana. XIX. 15.; srv. též k. II. 27.
3)' »On (Aron) mluviti bude za tebe k lidu a bude tobě za

ústa: ty pak budeš jemu v tom, což k Bohu přísluší. Hůl také
tuto vezmiv ruku svou, kteroužčinitibudeš znameníc Exod.lV. 16.17.

') Viz: Garruccí, Storia, T. III. p. 365. n. _atab. 143. n. 1.;
14:4. n. l.; 261. n. 4. , '

5) Ibid. tab. 323. n. 4—6.; Le Blant, Etudes sur les
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císařové, vysílajíce úředníky do provincie, aby tam
jejich jménem vládli, dávali jim do rukou kodex a ti
přijímali. jej na znamení úcty k císaři do záhybů
pláště. ') Podobně přijímá na sarkofágu lateránském
Eliseus rukama zastřenýma plášť, který mu zůstavuje
na nebe vzatý Eliáš. 2) Někdy čteme též na kodexu,
který Kristus podává Petrovi: DOMINVSDAT LEGEM,
nebo DOMINVS DAT PACEM — Pán dává zákon, Pán
dává pokoj. Ve scénách vyrážení vody ze skály kladl
umělec hlavní důraz na to, že Petr jest hlavou, vůdcem,
prostředníkem mezi Bohem a lidstvem a rozdavatelem
milostí(dispensator gratia'rum); zde však chce
říci, že Kristus dávaje mu do ruky kodex zákona, dle
něhož má spravovati svěřenou sobě provincii králov
ství Božího,jmenuje ho svým Vikářem čili Zástu p
cem na zemi.

Skorem současně se scénou odevzdávání kodexu
zjevuje se na sarkofazích v Rímě, Ravenně, Arlesu,
Avígnoně jiná scéna, na níž Petr z rukou Kristových
přijímá do záhybů pláště klíče království nebeského. 3)

Co říkají obrazům těm protestanté? Slyšeli jsme
již, jak zachází s obrazy sv. Petra Hasenclever.4)
Dle jeho náhledu jméno Petrovo, napsané třikráte na
sklech zlatých vedle osoby vyrážející vodu ze skály,
dostalo se tam místo jména Mojžíšova jenom nevědo
mosti nebo též omylem malířovým. Podobně soudí
o věci té Schultze. Ostatně dejme tomu — praví tento
— že tu umělec z hlubšího důvodu a vědomě napsal
jméno Petrovo; přece však tyto tři případy nemohou
míti žádné váhy oproti více než 60 jiným obrazům,
kde jména toho není a kde osobou zázrak ten kona
jící není Petr, nýbrž Mojžíš nebo Kristus.5) Rovněž

sarc. d*Arles, tab. IX. str. 16., Téhož autora: Les sarc
chrét. de la. Gaule, tab. XII. n. 4. str. 38., de R0551Bullett.
z r. 1868, str.

) Viz Cicoero, Pro Cóelio c. 5.
2) Viz: Kraus, R. S, str. 363. obr. 62.
3) Viz: Garrucci, Štoria Tab. 313 n. 3.; 319. n. 3. 45;

33'). n. 5.; tab. 345. n. 2.; Bullett zr. 1870, str. 73.
') Viz výše str. 191. n.
5)Viz Arch'áol. Studien, str. 169.
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nikoli Petrem, nýbrž Mojžíšemjest prý osoba, vězněna
na sarkofazích v tom okamžiku, co dobývá vody ze
skály, neboť v Písmě sv. stojí prý jasně, že Židé svého
vůdce uvěznili a potupili.1)

Nás takovéhle výklady nenaplňují podivem; nalé—
zámet u Hasenclevera ještě několik jiných, ne méně
originálních. Vedle osoby, sedící na sarkofágu laterán
ském na trůně & tvořící Evu, vidí Schultze dva anděly;
Hasenclever zavrhuje zase výklad ten jako směšný a
praví, že na kathedře sedí Athene, přeměněná řezbá
řem v muže, dvě pak osoby druhé že jsou tam jenom
proto, aby vyplňovaly prázdné místo))

Na obraz Madonny s Isaiášem u sv. Priscilly při
vedla prý malíře mythologická scéna Demetry, nesoucí
synáčka Jakcha,“) a oběti Abrahamově dalo prý původ
obětování Iíigenie.4) Věř tomu, kdo můžeš! Hasenclever
jest přesvědčen, že úkol svůj provedl, nebot volá ví
tězně: »Tak tedy každý vidí, na jak vratkých zákla
dech spočívá hrdá budova apologetických vývodů, jakou
ze tří oněch zlatých skel zbudovali archaeologové
římští.<<5)

Pavlu Fickerovi, nejmladšímu z archaeologů prote
stantských, vadí nejvíce hůl, tento skoro stálý atribut
Petrův na sarkofazích jižní Gallie, zvláště ve scéně,
kde mu Kristus předpovídá pád; těší však se tím, že
hůl ta jest snad dodatkem pozdějším, jelikož prý jest
těžko, aby tak vypuklá část byla se mohla zachovati. 6)

Ne lépe háji věc svou Roller. Ten ví od Renana 7)

') Že není v Písmě sv. žádné zmínky o uvěznění Mojžíše,
bylo již řečeno na str. 192.

*)Viz:Der altchristl. Gráberschmuck, str. 254.

') Ibid., p 217.
5) »Somit ist die Grundlage fůr das stolze Gebáude apolo—

getischer Ausfůhrungen, welche man auf rómischer Seite an jene
drei Goldgláser angeknůpfthat, sehr schwach und důrftig. Vollends
Willkiirlich aber ist es, aus solchen vereinzelten Ausnahmen nun
einen Schluss auf alle Darstellungen des Quellwunders zu machen.:
Ibid., p. 215.

6)Die Quellen fůr die Darstellung der Apostel
in der altchrisdichen Kunst. Leipzig1887,str. 94:

") Roller dovolává se tu hlavně konferenci Renanových,
odbývaných v Londýně r. 1880. R. 1873 pokládal Renan ještě
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že celá historie pobytu Petrova v Říme jest legendou,
jež vděčí počátek svůj apokryfům, jako na př. aktům
Petrovým a Pavlovým. Aby pak nikdo známého svě
dectví sv. Irenaea, ') v němž tento hlásá supremacii
církve a biskupa římského nad celou církví, necenil
výše nad slova Renanova, uvádí nejprve v pochybnost
authenticitu onoho místa tohoto sv. Otce. 2) »A kdyby
chom i připustili — píše dále —- že text celého díla
jest authentický, nesmíme zapomínatj, že Irenaeus za
stavil se na své cestě na Západ v Rimě, přijal tam
místní tradici, dle níž obec římská připisovala svůj
počátek Petrovi a Pavlovi, a přenesl ji potom i do
Gallie jediné z příčin praktických. Jako biskup Lyonský
potřeboval totiž opory v bojích s gnosticismem, a že
Východ byl příliš daleko, nezbývalo mu nic jiného, než
aby si získal ochrany a podpory Ríma prohlášením ho
za církev sv. Petraa 3)

Kdo se neostýchal hoditi blátem na charakter
jednoho z největších Otců církve, ten jistě nebude vy
běračným v prostředcích, kde se mu jedná o to, aby
mohl jen povaliti vývody archaeologů katolických, kteří
nalézají učení Irenaeovo na starých pomnících hřbitov
ních. Důležito však jest pro nás vědeti, že Roller uznává
skutečně ve scéně vyvedení vody jak na sklech, tak
na sarkofazích osobu Petrovu; upírá však většího vý
znamu památkám těm proto, že prý pocházejí — dle

tvrzení o pobytu a smrti sv. Petra v Římě za pravděpodobné;
viz L*Antechrist; Paris 1873,str. 186. a 556.

) »Ad hanc enim ecclesiam propter potentiorem principali
tatem necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos, qui
sunt undiquefideles.. ( Adversus haereses Ill. 3.

') Les Catac. T. 11.str. 243. Viz též dodatek n. 3.
“) »Le passage fůt—il absolument authentique, noublions

pas qu lrenée, quoique venu d Orient, avait passé par Rome, sy
était inspiré de la tradition locale, et que, devenu évěque de Lyon,
au fond de l1 Occident, il devait sentir les inconvénients de l'iso
lement. Le besoin de se rattacher a l'Eglise la plus voisine
s'imposait a lui. La supériorité de la tradition romaine ne pouvait
quesexagérer dans la pensée de cet esprit plus
pratique que philosophique. Dépourvu des sens
critique, comme ses contemporains, il nhésitait pas a attribuer
a Pierre autant qu a Paul la fondation de l' Eglise de Rome.<
lbid. str. 234.
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něho — teprve z konce IV. a V. století. Ostatně prý
nedokazují nic ve prospěch Říma; neboť ačkoliv jsou
již na nich stopy vzrůstající moci papežské, přece prý
nikde monumenty neuznávají papeže za úhelný kámen,
ani za zakladatele církve, a nikde prý též Petr névy—
vádí pramene milostí svátostných z lůna vlastního,
nýbrž z lůna Kristova. »Divná to věc, — píše na ji
ném místě — že hůl, symbol vlády, nalézá se v rukou
Petrových právě ve chvíli, kdy má zapříti svého Mistra;
ba, co více, že holí tou dotýká se i zrádného kohouta.
Jest to následek nevědomosti umělce, který nechápal
dosti nelogičnosti takové kontradikce, či pokládali se
nástupcové Petrovi za dědice jakési vlády, Kristem
uzákoněné, i v případě — bohužel až příliš pravdivém
_ nezachováni věrnosti Kristu? Či konečně naopak
máme zde Spatřovati náhodnou ironii, jejíž smysl .jest
tento: »Pozor dej ty, jenž osobil jsi si moc Kristovu,
neboť i ty můžeš ho zapřítil<< Theologové římští —
dodává — vykládají tuto podivnou zvláštnost v ten
způsob, že Kristus předpověděl Petrovi jeho neomyl
nost u víře v téže době, kdy mu předpověděl jeho ne
stálost.<< 1)

Uvedli jsme doslovně tyto poněkud delší úryvky
z děl našich odpůrců ne proto, jakoby hodny byly cito—
vání, nýbrž jediné z toho důvodu, že jsou nejlepším
svědectvím pro primát biskupů římských a nejlepší
reklamou pro školu de Rossiho. Neboťjenom ten může
se chytati podobných frasí a úsměšků, kdo se cítí
úplně bezmocným vůči nezvratným důkazům, jichž
pravdivost v sektářské zaslepenosti uznati nechce.

* *
*

') »Ce qu1 il y a. de curieux, c“est que la verge du pouvoir
se trouve entre ses mains, prěcisément au moment oů il va renier'
son maitre; bien plus, elle touche le coq du reniement. Est-ce
pure inadvertance de Partiste qui n'aurait pas été attentif &l'incon
venance de cette contradiction? Ou bien faudrait-il subtiliser
encore? Les successeurs de Pierre prétendraients-ils a un pouvoir
légué par Christ, méme dans le cas, hélas! trop avérés, d'inňdélité?
Sérait—Ceau contraire une ironie fortuite dont on pourrait tirer
cet avis: »Prends g'arde, toi qui t'est emparé du pouvoir de Christ,
le reniement ne t'est pas impossiblelc Ibid. str. 271. .
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Z monumentův epigraňckých klademe tuto me—
trický nápis, jejž biskup Achilles umístil na počátku
V. století ve svatyni, od něho ke cti sv. Petra poblíž
Spoleta zbudované. Epigram ten mávelikou důležitost
proto, že potvrzuje starou tradici o pobytu & muče
níctví knížete Apoštolů v Rímě & slaví jeho vrchní
vládu nad celou církví. ')

Magna quidem servat venerabile Roma Sepulcrum
In quopro XPI nominepassus obit. ..

Quždnam igitur mirum magna si culmžna Petro
Qualibet eacz'strmtaedificata laco
Cum quae per totum celebratur Ecclesia, mundum
In fundamento jisto Petro maueat
Namque tlli Deus Ipse Caput qui corporis extat
Propterea Petrae nomen habere dedit
Dicens esta Petrus quom'am fundabo super te
Quam mihi mmc toto moltor arbe domum
In te per cunctas consistz't Ecclesia gentes
thcit et inferm' carcerz'simperium
Namq datis clavibus coe/orum claudere portas
Et reserare dedít pro merttis hominum
Quaecunque žn terris fuerit sententia Petri
Haec erz't in coelz's scripta not/Jute Deo
Discz't enim Tu es magna mihi nomine Petrus
Et tibi caelorum fortia claustra dedi
Hac dttione potens terra coeloque Petrus stat
Arbeiter žn terris Ianitor in superis.

T. j.: »Ucty hodný chová zajisté ve středu svém
hrob Řím veliký, v němž pro jméno Kristovo trpěv
zahynul . . . Jaký tedy div, že Petru velikému na každém
místě svatyně se staví, když ta, jež po celém oslavuje

') Nápis ten jest zachován v kodexu palatinském. Achilles
byl biskupem ve Spoletu r. 419. Viz: Bullett. z roku 1871,n
str, 116, 117.
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se světě, církev na pevném jest zbudována základě
Petrovi? Neboť jemu sám Bůh, jenž těla jest Hlavou,
proto jméno Petr dal řka: budiž Petrem, neboť na
tobě dům založím, jejž na celém světa okršku nýní
sobě stavím. Na tobě po všech národech církev spo
čívá a přemáhá i podzemních vězení (pekel) moc.
Neboť klíče ti odevzdav moc tí dal, nebes zavírati
iotevírati bránu dle lidí zásluh. Jakýkoliv na zemi
Petrův výrok bude, ten v nebesích též bude zazna
menán ve shodě s Bohem; pravilť zajisté: Tý jsi u vel
kém jména významu Petr a tobě svěřil jsem nebes
mocné záruky. Tou mocí obdařen Petr na zemi i nebi
jest, jsa Rozhodčím na zemi, Strážcem (vrátným) na
nebesích.<<

* *
*

Jako první klenot zdobící pravou Kristovu církev
uvádí sv. Optat v boji proti Donatistům kathedru Pe
trovu. Ta stanoví první článek v řetězu jednotý, vížícím
všechny biskupy mezi sebou a všechny s nástupci
Petrovými. »Kathedra ta — praví muž ten svatý —
jest skrze Petra (t. j. skrze spojení s biskupem řím
ským) naší; a skrze kathedru Petrovu, jež jest naší,
máme i ostatní známky (dotes).< ')

Tuto kathedru Petrovu oslavují velmi často Otcové
církevní a církev uctila ji i dvěma svátky, z nichž
jeden se slavil a slaví dne 18. ledna a druhý dne 22.
února. Výraz »kathedra Petrovac byl již za dob pro—
následování termínem technickým k označení vrchní

') »Neque non potes scire in urbe Roma Petro primo
cathedram episcopalem esse collocatam, in qua sederit omnium
Apostolorum caput Petrus; unde et Cephas appellatus est: in qua
una cathedra unitas ab omnibus servaretur, ne caeteri Apostoli
singulas sibi quisque defenderent, ut iam schismaticus et peccator
esset, qui contra singularem cathedram alteram collocaret.c De
.ro/zima Danat. !. 11., c. 2. A dále čteme: (c. Ill) »Ergo cathedram
unicam,quae est prima de dotibus, sedit prior Petrus;
cui successit Linus, Lino successit Clemens...a V kap. VI. a IX.
pak praví: »Igitur de dotibus supra dictís cathedra est (ut diximus)
prima, quam probavimus per Petrum esse nostram... et per
cathedram Petri, quae nostra est, per ípsam et caeteras dotes
apud nos essec Migne, Patr. lat. T. XI, str. 958.
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moci biskupské nad celou cirkvi. I sv. Augustin má
hlavně nejvyšší tu vládu či kathedru duchovní na mysli
v kázani o svátku kathedrv Petrovy, jenž se za dob
jeho zval:dies nntalis Sedis S Petri Romae
(narozeniny kathedry sv. Petra v Římě) — kd3ž praví,
že slavnost ta b31a přivoděna touhou po uctění pa
mátky položení v den ten sv. Petrem základů církve
římské i všeobecné a ujetí se jim vlády v hlavním
městě. 1)

Ale zdaž slova »Cathedra Petric, kdykolis nimi
v ústech Otců se setkáváme, dlužno bráti jediné ve
smyslu duchovním a obrazném, t. i. na označení pastýř
ského úřadu Petrova? V té příčině stará tradice a
památky církevní dokazují, že Otcové církevní, mluvíce
o kathedře sv. Petra, měli vedle nejvyšší důstojnosti
jeho na mysli též kathedru či stolici hmotnou; jakož
i že oběma uvedeným svátkům počátek daly dvě ka—
thedry materiální, ctěné jako drahé relikvie po knížeti
Apoštolův. Slyšmež nejprve památky literární, jež od
straňují všelikou pochybnost u věci té.

Od Bedy dovídáme se, že Ceadwalla, král západ
ních Sasů, přibyl po svém obrácení skrze Wilfrida do
Ríma, aby přijal křest v baptisteriu vatikánském, aže
papež Sergius položil mu v kostele sv. Petra po jeho
smrti (r. 689) následující epitaf:

»Král Ceadwalla, hrdinný bojovník, opustil všecko
z lásky k Bohu, aby navštívil Petra a viděl stolici
Petrovu a přijal z křestného zřídla jeho vodu očišťu
jici od kalu hříchu. a *)

Ovšem mohlo by se za to míti, že se tu jménem
Petra rozumí nástupce knížete apoštolů ——Sergius, &
názvem »stolice Petrovy<< město Řím jakožto sídlo
papežské, — ale následující svědectví povědí nám, že
Ceadwalla navštívil hrob sv. Petra a viděl při tom
jeho kathedru materiálnou, nalézající se při témž hrobě.

Ennodius z Pavie klade totiž kolem r. 500 tato
slova do úst obrácené Romě: »Hle, nyní k přenos
nému křeslu konfesse apoštolské vlhké šlou stupně

') Viz: Sermo 15.de Sanctis v breviářina den 22.února.
") Viz: Kraus, R. S., str. 57
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'bělooděnce (neofytý), a hojnými slzami radosti dary
Božím udělené milosrdenstvim se zdvojnásobují.<<')

Ennodius popisuje tu scénu, jak neofyté radosti
plní po přijetí křtu běží z baptisteria vatikánského
přímo k biskupovi sedíclmu na kaihedře při koní'essi,
abýr z ruky jeho přijali svátost biřmování. Nejlepším
pak důkazem, že Ennodius má zde namýsli kathedru
materiálnou,jest to, že ji zove křeslem přenos
ným a ukazuje přesně, kde stála.

Svědectví Ennodiovo doplňuje známý nám již epi
gram, složený pravděnejpodobněji papežem Damasem
a umístěný jím na stěně baptisteria vatikánského:**)

Istic ins'ontes coelesti flumžne lotus
Pastom's summi dextera signal oves . ..

Totéž hlásá jiný nápis, určený Damasem pro totéž
baptisterium:

Una Petr/,' Sedes Unum Verumque Lavacmm
T. j.: »Jedna jest stolice Petrova a jedna pravá

koupel.<<

Dále na náhrobku papeže Siricia, nástupce Dama
-sova, čteme:

Fonte Sacro Magnus Merwt Sedero Sacerdos.

Velekněz sedával u posvátného zřídla na křesle,
_jež tam postavil Damasus a na němž též první seděl.
Pro tuto kathedru, stojící u křtitelnice, nazval Pru
dentius celé baptisterium »kathedrou apoštolskou<<.

Teď víme již, že nic jiného leč kathedru hmotnou
dlužno rozuměti na náhrobku Ceadwallově onou stolicí
Petrovou, jíž nemohl neviděti královský neofýta ve
chvíli, kdy vycházel ze zřídla křestného.

Kdýž ve druhé polovici IV. století vyslali Dona
tisté _z Afriky jednoho ze svých zvolenců biskupských

') »Ecce nunc ad gestatoriam sellam apostolicae
'confessionis uda mittunt limina candidatos, et uberibus gaudio
exactore Hetibus collata Dei beneficio dona geminantur. »Apolo
geticus pro Synodo; Migne,Patr. lat. T. LXIII. str. 206.

“) Viz výše str. 825. '
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do Ríma, aby mohli říci, že tam mají svého biskupa
a tím že jsou v jednotě s biskupem římským, sv. Optát
Milevský vvypočítává v boji proti nim nejprve katolické
biskupy Ríma, kteří na téže seděli kathedře, počínajíc
Petrem až do Siricia (385—398), a pak dí: »Otgíže-li
se kdo Makrobia (vašeho biskupa), kde tam (v Rímě)
jako biskup sedí, zdaž může říci, že na kathedře sva
tého Petra. kterou, pochybuji, že by byl kdy viděl a
kjehož konfessi jako odštěpenec nepřistoupil? a [) Z uve
dených slov jest; zřejmo, že za Damasa a Siricia každý
mohl viděti v Rímě biskupské křeslo, chované tam
jako pozůstalost po sv. Petru.

Také z doby pronásledování svědectví nechybí.
Neznámý autor poématu »Proti Marcionovia *) klade
v čele katalogu biskupů římských ku konci III. knihy
následující verše:

Hao cathedra Petrus qua sederat ipse locatum
Mixima Roma Linum primum considefre iussz't.

T. j.: »Na té kathedře, na níž Petr sám seděl, Řím
vševládný Linovi prvnímu seděti velel.<

Nezvratný důkaz pro to, že báseň ta pochází ještě
ze století III., vidí de Rossi vtom, že verš 228. první
knihy básně:

Quam Dominus mira sapientia fecžt et arte,

jest skorem slovně opakován na náhrobku položeném
v katakombě sv. Kallista diakonem Severem mezi
r. 295—304. _

I sv. Cyprián, zdá se, že má na mysli vedle 'úřadu
biskupského sv. Petra těž jeho trůn materiálný, kdy
koli praví, že, kdo kathedru sv. Petra, na němž církev

.) »Sed et habere vos in urbe Roma partem aliquam dicitis;
ramus est vestri erroris, protentus de mendacio, non de radice
veritatis. Denique si Macrobio dicatur, ubi illic sedeat, numquid
potest dicere in cathedra Petri? quam nescio si vel oculis novit,
et ad cuius memoriam non accedit quasi schismaticuSPc Ad
Parmenian. II., (k.;Mígne, Patr. lat. T. XI., str. 950.

*) Báseň ta připojena bývá obyčejně ke spisům Tertullia
novým.
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jest založena, opouští, nemůže se více pokládati za
člena církve Kristovy.

Ještě jasněji než sv. 'Cyprian poukazuje na mate
riálnou kathedru tu Tertullian, když vyzývá haeretiky,
aby přirovnali učení své k víře církví, založených Apo
štoly. »Jdi — praví — k církvím apoštolským, v nichž
stojí ještě na svém místě tytéž stolice, na nichž zasedali
Apoštolové . .. Dlíš-li blízko Italie, máš to Rím, —
šťastný člověče, neboť v něj spolu s krví svou vlili
celé učení své Apoštolové; v něm sv. Petr došel cti,
že umřel smrtí podobnou Kristově, & sv. Pavel byl
umučen dle vzoru Jana (Křtitele).< 1) Tertullian viděl
bezpochyby kathedru tu, již slaví, vlastníma očima
v jeskyních vatikánských, kde nalézala se as do té
doby, než přenesl ji Damasus do baptisteria.

Tak tedy dlouhá. řada svědectví, jež táhnou se
do VII. až do II. století, v němž žili učeníci apoštolští,
a proti nimž nikdo ze současných haeretiků neprote
stuje, potvrzuje, že Rím choval v sobě materiálnou
kathedru sv. Petra. Dne 22. února přenášena byla po
celý středověk slavnostně před velký oltář basiliky
sv. Petrské, a tam usedal na ni papež. Teprve Alex
ander VII. uzavřel ji přede dvěma sty lety do krásného
trůnu bronzového, podepřeného ve velkém oltáři čtyřmi
velikými Otci církevními: sv. Ambrožem, Augustinem,
Athanášem a Chrysostomem. Roku 1867, jakožto
v roce 18001etého jubilea umučení knížete apoštolů,
vystavil ji Pius IX. veřejně po několik dní v basilice
sv. Petrské, aby všichni drahou relikvii tu viděti a uctiti
mohli. Tehdy také zhotovil de Rossi její fotografii, dle
níž náš obraz jest zhotoven, jejž zde za příčinou
lepšího porozumění popisug) klademe. (Viz obr. 67.
na str. 431)

Křeslo zbudováno jest z dvojího dříví: čtyři silné
nohy, jakož i horizontální spojky nohou těch jsou ze
žlutého dubu; přední, zadní & bočná pole jakož i opě—_
radlo zhotovena jsou ze dřeva akáciového. Nohy, vy

') De praescr. 36.
2)Popis ten podáváme dle de Rossiho. Viz: Bullett.

z r. 1867, str. 36. nn.
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kládané místy též dřevem akáciovym, byly dříve čtyř
hranné, nyní však jsou velice porouchány zubem času
a rukou poutníků, kteří z nich kousky odlupovali jakožto
relikvii. Ctyři kruhy, nalézající se v hořejších částech
noh, dokazují, že křesloto jest sella gestatoria,
podobná tě, na níž dnes papeže při některých slav
nostech nosívají. Na předním poli nalézáme na dřevě

Obr. 67. ——Kathedra sv. Petra.

akáciovém ve třech řadách po šesti tabulkách ze slo
nové kosti a na nich vyryty práče Herkulovy; některé
z tabulek těch jsou převráceny ——znamení to, že se
původně nalézaly někde jinde. Lištičkami ze slonové
kosti ozdobena jest také stěna zadní a opěradlo, s tím
jen rozdílem, .že 'obrazy na nich jsou vyřezávány a
představují zápasy zvířat, _kentaurův a lidí. Dle vší
pravděpodobnosti byly lištíčky ty zhotoveny přímo za
účelem výzdoby akáciovych částí křesla. Uprostřed
tympanonu nalézá se obraz císaře s korunou, "jemuž

Archncnlogíc křogjnnáká. 30
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andělové, po obou stranách se nalézající, podávají
korunu & palmu; v pravé ruce drží zlomenou berlu,
v levé kouli. De Rossi spatřuje v něm Karla Velikého
nebo někoho z jeho nástupcův. Byzantský styl opěradla
a jeho ornamentika ze slonové kosti ukazují na práci
z dob Karla Vel.; tabulky s pracemi Herkulovymi klade
Garrucci do stotetí XI.; dle de Rossiho jsou však značně
starší než ostatní ornamenty, nikoli však starší století I.

Po mínění archaeologů katolických jsou pouze
části dubové spolu s kruhy pozůstatky authentické
kathedry sv. Petra, vše ostatní pak pozdějším dodat
kem. Dle staré tradice dostal pry sv. Petr křeslo na
důkaz úcty &vděčnosti od senátora Pudenta, sv. Petrem
obráceného. Netvrdíme, že by právě ta kathedra, kterou
jsme popsali, byla oním darem patricia římského, ale
s druhé strany zároveň poznamenáváme, že ani nej
přísnější kritika není s to, aby podala důkaz proti pů
vodu oněch dubových částí z dob apoštolsky'ch. Náhledu
našeho neoslabi na př. vy'tka, že věřící nikdy by ne
byli umístili na relikvii po sv. Petrovi dekorací mytho
logických, neboť podobné ornamenty nalézáme ne zřídka
ve středověku i na evangeliářích, relikviářích a jiných
posvátných předmětech. Nemáme též nejmenší příčiny,
proč bychom měli za to míti, že původní kathedra
Petrova byla ve středověku nahrazena jinou, novou:
neboť křeslo, vystavené r. 1867 veřejné úctě, souhlasí
úplně s onou sedia gestatoria, o niž mluví ku
konci století V. Ennodius.

Pravili jsme již, že k úctě kathedry sv. Petra sla
vila církev dva svátky: jeden 18. ledna, druhy 22. února.
Prvni má ve starém martyrologiu J eronymově, ——jehož
jednotlivé části pocházejí ještě z dob pronásledování
a první recense spadá do počátků stoleti IV., —- dále
v marterIOgiích věku VIII. a v breviáři římském název:
»Festum Cathedrae s. Petri, qua Romae pri
mum sedit — Svátek kathedry sv. Petra, na níž nej—
prve v Římě seděl.<<Druhy svátek zove se v martyro
logiich z VIII._století &z dob následujících, jakož i v bre
viáři: »Cathedra Petri in Antiochia< nebo
»apud Antiochiama. Avšakv památkách star
ších století VIII.dodatku toho není. Tak v li—
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turgii RehořeVel.zove se den ten krátce: »Cathedra
Petri<<,avjednommanuskriptě:»Cathedra Petriin
Romaqzadob LvaVel.mánázev:»DiesApostoli—
Den Apoštolův<<; v kalendáři Bucherově ze stol. IV. pak
čteme:»VIII.kalmart. natale Petri de cathe
dra.< Sv. Augustin a Ambrož nevzpominají ve svých pro
mluvách, jež o svátku tom konali, ani slovem kathedry
antiošskě. Rovněž nemá zmínky té sakramentář gothsko
gallsky, který má na den ten zvláštní mši na čest ujetí se
dne toho sv. Petrem vlády nad církví. Konečně pak nezná
dne toho žádného svátku ke cti kathedry Petrovy v Antio
chii ani kalendář antiošsky'r ze XIII. století. Ijest tedy
otázka,jakym způsobem dostal se přídavek ten do cír—
kevních kalendářů ze století VIII. a následujících?

De Rossi soudí, že přídavek ten pochází od písařů
gallskych, kteří ve stol. VIII. kopirovali staré martyro
logíum římské. Neznajíce starých tradici římských,
neuměli si vysvětliti, proč by kathedra římská, ctěná
slavnostně dne 18. ledna, měla míti ještě druhý svátek
v únoru, a proto nazvali tento druhy' kathedrou sva
tého Petra v Antiochii. „

Přes tuto změnu světil však Rím dále, až do sto
letí XVI., v lednu i v únoru svátek »Kathedry Petrovy
v Ríměc, a teprve papež Pavel IV., chtěje odstraniti
onu domnělou nesrovnalost, přikázal bullou »Inef f a
bili5< z r. 1557 slaviti v lednu svátek »Kathedry Pe
trovy v Ríměa a v únoru konati slavnost na počest
»Kathedry Petrovy v Antiochii<<.

Nesrovnalost ta však — dle mínění Rossiho —
ve skutečnosti vůbec neexistuje a mizí úplně, připu
stíme-li, že církev římská chovala dvě materiálně ka
thedry po sv. Petrovi: jednu v basilice vatikánské, a
druhou v katakombě ostrianské. kde vsv. Petr — dle
tradice — za svého prvního pobytu v Rímě za Klaudia
v době pronásledování pry učil a křtil. Pro tuto po
slední okolnost zvalo se též coemeterium to »prame
nem Petrovym — Fons Petri<< nebo »ad Nym
phas, ubi Petrus baptizabatc. Svátek sla-veny
dne 18. ledna týkal se právě této kathedry ostrianské,
na níž Petr nej prve seděl — »quaprz'mumRomae
sedita. Formule »ubi primum seditx a ve dvou

*
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rukopisech »ubi prius sedit<< ') poukazuje k tomu,
že kathedry té bylo dříve užíváno, ajest zřejměpro
tivou jakéhos posterius, čili kathedry vatikánské,
na níž Petr později -—snad po návratu do Říma
za panování Neronova — seděl a kterou potom celý
svět křesťanský ctil dne 22. února jakožto symbol
trvalého stanovení episkopátu Petrova v Římě a spolu
ujetí se vlády nad celou církví.

Kromě staré tradice, jež vypravuje, že Petr meškal
nějaký čas v katakombě ostrianské, či spíše v blízké
usedlosti Pudentů, potvrzuje náhled de Rossiho ještě
historie coemeteria toho. Některé jeho části pocházejí
arciť ze století III. a IV.; ale jsou v něm též takové
oddíly, jichž epitafy, ornamentika, styl epigrafický, jména
starých rodů Flaviů, Klaudiů, Aureliů, Ulpiů atd. do
kazují, že povstaly ještě v I. a II věku.

A ještě jedno cenné svědectví na důkaz, že měl
Řím dvě kathedry sv. Petra. Za Řehoře Vel poslala
longobardská královna Teodolinda opata Jana do Říma,
aby tam sebral pro ní jako relikvii olej z lamp, jež
hoiely u hrobů Svatých. Jan splnil vůli královninu,
sebral olej do lahviček a na papyruse, který podnes
zároveň s lahvičkami nalézá se v kathedrále v Monze,
poznamenal místa, z nichž olej byl vzal. V cenném
tomto seznamu, otištěném od de Rossiho v jeho Ro ma
Sotterran ea, čteme mezi jiným: Oleo (sic) de
sede ubi prius sedit scs Petrus“) — Olej
z lampy od kathedry, na níž. sv. Petr dříve seděl.<
Potom šel Jan přes Tiber, přišel do basiliky sv. Petra
na Vatikáně, vzal olej z lampy u hrobu knížete Apo
štolův,a napsal: »Oleum SCI Petri Apostholi.<< 3)

Jak tedy vidíme, objasnily staré památky křesťanské
otázku liturgickou, věky zatemněnou & pro historii
i. dogmatiku velmi důležitou. Zvláště these katolická
o pobytu, vládě a smrti sv. Petra v Římě došla v monu
mentech nového a cenného potvrzení. Uvedli jsme

') Nikdy však nečteme: »u bi p rim u s sedita, což by jedině
znamenalo, že byl prvním biskupem římským.

VizR. S. T. 1. p. 176.
3) Ibid., p. 182.
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až posud jako svědky našeho tvrzení nepřerušené
texty, sáhající do dob sv. Petra; ukázali jsme. že jeden
hlas přechází z úst do úst doktorů všech národův a
krajův &starých básníků křesťanských; dovolávali jsme
se toho, že v liturgii církve řecké, armenské, melchitské,
nestorianské, koptické a ethiopské zove se Rím velkým
trůnem, městem královským, královnou
světa, přechovatelkou zaslíbení Kristo
vý ch,') a to vše proto, že národům těm prvním
biskupem římským byl náčelník kollegia apoštolského,
sv. Petr; pravili jsme, že celý literární, umělecký,
mravní a právní život církve římské a katolické jest
velikou nerozluštitelnou záhadou, je-li historie 0 epi
skopátu Petrově v Rímě jenom legendou; ukázali jsme,
že Tertullian, Cyprian, Origenes, Klement Alexandr.,
Augustin a sv. Optát v Africe, sv. Ignác a Papias
v Asii, Irenaeus v Gallií neměli na tom nejmenšího
interessu, aby stolec biskupa římskéhoprohlásili klamné
za kathedru Petrovu, a že nebylo Hegesippovi a jiným
těžko, opraviti bludnou tradici tu a ukázati vlastní
stolec a pravé místo smrti rybáře z Bethsaidy; -—
nyni pak, vedle všech těchto svědectví, obživly omšelé
hroby a zdaji se volatiprsoma všech tamvpochovaných
svědků víry: » O Roma felix — O Ríme blažený,
jenž posvěcen jsi slavnou krví dvou knížat; krvíjejich
ozdoben jako purpurem, ty jediný převyšuješ všeliké
krásy celého světa.<<'*)Posud tvrdili protestanté, že
živí falešné vydávají o Petrovi svědectví; nyní musí
říci, že i mrtví klamou.

* *
*

Po dlouhých vývodech, v nichž snaží se Roller
seslabiti význam jednotlivých pomnikův, obsahujících
zřejmou allusi na některá dogmata katolická, přichází
konečně k závěru, »že katakomby nejsou ani prote
stantské,ani katolické— Elles ne sont, répétons
le, ni protestantes, ni catholiques.<<3) »Mezi

') Viz různé tituly ty, sestavené pěkně P. Martinem v Revue
des questions historiques; Paris 1873, str. 63

") Hymnus o svátku sv. Petra a Pavla.
3) Les Catacombes, T. Il. p. 375.



vyznáními křesťanskými — píše pak o něco dále —
jsou bez odporu taková, jichž organisace církevní blíží
se značně konstituci církve prvotní; biskupy či pastýře
dohlížitele, kněze, jahny najde každý v počátcích kře
sťanství právě tak, jako dnes; ale žádná větev kře—
sťanství dob našich nemůže si činiti nároků, že po—
jímá pravdu úplně tak, jak ji pojímali křesťané prvních
tří století, nebo že obyčeje její jsou tytéž jako oněch.
Způsob nazírání & pojímání týchž pravd základ
ních — mění se podivně dle dob & věkův.<<

Vážně to pro nás přiznání, svědčící výmluvně
o chorobě a vnitřním rozkladu protestantismu. Kdyby
bylo pravda, co praví Rollen a kdybychom věřili dnes
v základní pravdy jinak, než věřili v ně křesťané kata
komb, nebyl by Kristus dostál slovu svému & nezů—
stával by s církví svou po všecky dni, až do sko
náni světa. A poněvadž již pouhá myšlenka taková
jest rouháním, a víra, jíž Kristus učil, v církvi za
hynouti nemůže, — proto katakomby, nejsou-li pro
testantské, jsou naše, katolické. Ovšem, stala se v církvi
Kristově změna, ale nikoli změna podstatná, nikoli
změna jiná, než ta, jaká se přihází u jedné a téže
matky pozemské, oděné dnes prostě a zítra svátečně.

Neposkvrněným, ale chudým šatem halila po tři
první století dary své a poklady vnitřní na bohatství
světa chudá Nevěsta Kristova; ve století IV., kteréž
jest jakýmisi Velikonocemi křesťanství čilí z mrtvých
vstáním ze stínu katakomb, odívá na znamení vítěz
ství a veselí šat zlatý, utkaný rukou vděčných dětí,
a stane přede tváří Kristovou v celé kráse, jako Nevěsta
klenoty ozdobená a jako královna nejspanilejší ——
Sponsa ornata monilibus suis, regina formo
.sissima. Jenom takováto, v podstatě své nezměněná
Nevěsta hodna jest Ženicha Božího, jenž byl a jest
týž »včera i dnes: týž i na věky.<<

ČŘ
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křesťanská ve službách dějin církevních a věrouky“.
S četnými illustracemi v textu. Z polského originálu
podává Dr. Jos. Tumpac h. Cena 2 zl. 50 kr.

Svazek X.: Msgra Em. Bougauda „Ježíš Kristus“.
Důkaz Jeho božství. Z frančtiny přeložil Antonín
Melk &. Cena 45 kr.

Svazek XI.: P. Victora Cathreina T. J. „Soci—
alismus“. Autorisovaný překlad VII. vydání z r. 1898.
Cena 1 zl. 50 kr.

V tisku se nalézají:
Svazek XII.: J. A. Zah ma „Věda &učenci katoličti't.

Z angličtiny přeložilThC. Václav Hazuka.
Svazek XIII.: Dr. Ant. Vřešťála „Lichva a úrok ve

světle mravouky katolické“.

Na řadu přijdou tyto spisy:
P. J. Biederlacka T. J. „Sociální otázka“. —

Dra Jos. Kachníka »Dějiny filosofiec. — Dra J. E.
OrLiho y Lara »Věda & zjeveníc. — P. B. Duhra
T. J. »Bajky o jesuitech<<.—Fra Jos. Mergla »Ka
tolicismus dokázaný a obhájený slovy a důvody od
půrců jeho<<.——P.L.z Hammersteinů T. J. »Edgar.<<
—Téhož spis. »Některe význačné charaktery kato

lické XIX. století.<<— Dra Step. Paw lického »Mozek
a duše.“ — Téhož spis. >>Darwinismu5<.— Aug.
Nicolasova studie »Mimo církev není spásyc. —
P. Ch. Antoina T. J. »Národní hospodářstvím —
P. A. Róslera c. ss. R. »Ženskáotázkaa. _ P. Di
Qo n a »Moderní výchovu. — P. A. M.W e i s s e a Dra
Step. Pawlického »Původkřesťanství<<atd.

95%?



Nový veliký

obrázkoVý časopis
počne vychazeti

ve lhůtách čtrnáctidenních na podzim tohoto
roku v Praze. Bude to list, jenž po stránce
literární i illustrační státi má na výši dobý,
jehkož

čestně representovati chce literární
a umělecký ruch

vlv
doma i v cizině. — V té príčině bude mu
vzorem zejména nádherná revue „Catholi

_cum“, jakož i výborně redigovaný list „Le
mois litteráire et pittoresque't. Mezi jiným
položil sobě nový náš časopis za úkol po
vznésti původni, morálně bezvadnou produkci
v oboru umění výtvarných u nás. Bude to
však zároveň také konservatiI/ní obrázkový
list rodinný, jakéhož dosud v literatuře naší
nemame, ačkoliv na př. literatura německá
honosí se dvěma takovými časopisy („Alte
und Neue Welt“ a „Deutscher Haus—
schatz in Wort und Bild“). Že velikého



illustrovaného listu naznačeného směru nanej
výše jest nám třeba, o tom zajisté nemůže
býti pochybnosti.

Veliký obrázkový čtrnáctidenník vyžaduje
ovšem ohromného nákladu, jest však přece
naděje, že nový rodinný list nalezne dosti
přízně, aby se mohl nejen udržeti, nýbrž
i vzkvétati.

No výlist redigovati a vlastním svým ná
kladem vydávati bude Dr. Ant. Podlaha, jenž
veškerý dotazy ochotně zodpoví (adr—essa:
Praha, l28-III.).

Věci administrační bude obstaravati Cyrillo
Methodějská knihtiskárna v Praze, 200-II.

WE


