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KNIŽNÍ TIP
Michala Řoutila

Nová kniha Josefa Mlejnka jr. 
Boj o svatého Vladimíra vnáší 
do našeho prostředí svěží vítr – 
konečně se český čtenář dostává 
ke komentovaným informacím 
o poměrně složitém církevním 
tématu takřka v aktuálním čase.

S  tím, jak se dnes mění geopolitická 
mapa světa, dochází i k zajímavým po-
sunům v pravoslaví. Polem církevně-
-politicko-historické bitvy se tentokrát 

stala Ukrajina. A vůbec není náhodou, že se na 
něm střetly dvě nejvlivnější pravoslavné církve 
– Konstantinopolský a Moskevský patriarchát. 

Recenzovaná kniha popisuje, jak po deseti-
letích „stabilizovaného“ stavu, kdy na Ukra-
jině působily paralelně dvě hlavní pravoslav-

né církve (autonomní Ukrajinská pravoslavná 
církev, spadající pod Moskevský patriarchát, 
a nezávislá Ukrajinská pravoslavná církev Ky-
jevského patriarchátu, odštěpená v 90. letech 
od Moskvy a neuznávaná ostatními pravoslav-
nými církvemi), vznikla v prosinci 2018 během 
slavnostního aktu v chrámu svaté Moudros-
ti v Kyjevě nová Pravoslavná církev Ukrajiny 
(PCU). Té následně v lednu 2019 Konstanti-
nopol udělila autokefalitu, tedy nejvyšší formu 
samosprávy.

Autor zcela vhodně chápe tento akt jako 
další krok ukrajinských elit směrem k národ-
ní emancipaci, jejíž podstatnou složku před-
stavuje vyvázání se z historických vazeb na 
Rusko. Propojení nacionalismu (vlastenectví) 
a náboženství zkoumá kniha z různých hledi-
sek a tyto pasáže patří k nejzajímavějším z celé 
publikace. Rozdíly v chápání kořenů vlastní 
spirituální i politické tradice mezi Ukrajinou 
a  Ruskem jsou demonstrovány v  „souboji“ 
o odkaz kyjevského knížete Vladimíra, který 
v roce 988 „pokřtil Rus“. Je tu přihlášení se na 
jedné straně k západoevropským dějinám, na 

druhé ke zvláštnímu a Západu nepřátelskému 
„ruskému světu“. 

Zajímavou a v knize podrobně popsanou fa-
setu k tomu dodává idea arcibiskupa ukrajin-
ské řeckokatolické církve Svjatoslava Ševčuka 
o jakési prapůvodní mytické „kyjevské civili-
zaci“, jež by se měla stát tmelem všech ukra-
jinských církví – nejen těch pravoslavných. 
Praktické důsledky této ambice ovšem děsí 
stejnou měrou Kyjev, Moskvu, Konstantino-
pol i Vatikán.

Mlejnek nepřehlíží ani do očí bijící politi-
zaci dříve výhradně církevních otázek. Uvádí 
názory ukrajinských prezidentů na postave-
ní církve, a to včetně Petra Porošenka, jenž se 
sice o uznání autokefality PCU zasadil, nicmé-
ně složitou mezicírkevní situaci zjevně zneužil 
v boji o druhý prezidentský mandát. Žádný sou-
časný vrcholný politik by neměl být autoritou 
v církevních otázkách, taková role jim v civili-
zovaném prostředí nepřísluší. A každý soudný 
Ukrajinec potvrdí, že „čokoládový oligarcha“ 
Porošenko (jeho fi rma je největším ukrajin-
ským výrobcem čokolády – pozn. red.) měl až 

do sporu s  Moskvou 
kvůli  anexi Krymu 
v roce 2014 a střetům 
na Donbase o  církev 
asi takový zájem jako 
u nás naši prezidenti – 
tedy prakticky nulový, 
respektive ryze účelo-
vý. „Projekt“ národ-
ní ukrajinské církve 
tak prozatím zůstává 
v půli cesty: nepodaři-
lo se sjednotit ukrajinské církve ani přesvědčit 
ostatní pravoslavné církve, aby uznaly samo-
statnost té nové. V pravoslavném prostředí tak 
vznikl další rozkol a jeho vyřešení může trvat 
opravdu dlouho. 

Josef Mlejnek jr.: Boj o svatého Vladimíra. 

Křesťanství a nacionalismus v zápase 

o ukrajinskou autokefalitu (CDK 2020)

Autor je šéfredaktorem ročenky 
Parrésia: Revue pro východní křesťanství

Alena Scheinostová

Výuku pomocí internetu znají 
za poslední týdny už důvěrně žáci 
a studenti i jejich učitelé. Možnosti 
tzv. distanční výuky však mohou 
využít také dospělí – třeba k tomu, 
aby prohloubili své znalosti liturgie 
nebo se vzdělávali ve víře.

Dostupnost vhodných internetových 
nástrojů ve spojení s nezbytím učit 
na dálku přivedla vyučující pražské 
Katolické teologické fakulty (KTF) 

na nápad vytvořit sérii popularizačních mi-
nipřednášek pro širší veřejnost. Od první 
poloviny dubna tak průběžně vzniká cyklus 
nazvaný „S knihovnou za zády“. Jednotliví 
pedagogové ve zhruba čtvrthodinových vi-
deích přibližují vždy něco ze své odbornos-
ti. Patristický teolog P. David Vopřada hovoří 
o sv. Ambroži, děkan fakulty Vojtěch Novotný 
se zamýšlí nad Ježíšovou modlitbou, domi-
nikán P. Benedikt Mohelník nad duchovním 

zakoušením Krista. Kunsthistorička Marie 
Opatrná provází krásou díla Raff aela Santiho 
a teoložka a anglistka Barbora Šmejdová ho-
voří o známé Narnii křesťanského spisovatele
C. S. Lewise. 

„Videa jsou pojmenovaná po svém jednotícím 
prvku, totiž podle knihovny na pozadí záběrů. 
Tento motiv navíc navazuje na nejstarší tradi-
ci naší univerzity, kdy výuka probíhala ‚doma‘ 
u profesorů,“ vysvětlují autoři na webu fakul-
ty. Videa jsou dostupná na kanále Youtube.

Jak
se modlit breviář
KTF se podílí také na online semináři věno-
vaném Denní modlitbě církve, který vzniká 
společně s projektem Liturgie.cz. Jmenuje se 
„Liturgika na dobrou noc“ a připravuje jej 
osvědčená dvojice P. Radek � chý a P. Petr 
Soukal (zájemci o liturgiku budou znát jejich 
živá vystoupení i záznamy z každoroční Let-
ní školy liturgiky nebo koronavirový online 
cyklus „Liturgie v čase bez liturgie“). Od 22. 
dubna se lze každou středu ve 20 hodin při-

pojit k přímému přenosu přednášky, věnova-
né jedné části breviáře. Seminář se vysílá přes 
Youtube a díky aplikaci Zoom je možné se do 
vysílání živě připojit a klást dotazy nebo při-
spět připomínkou. Každé setkání bude trvat 
přibližně necelou hodinu.

„Všimli jsme si, že lidé v současné situaci pro-
jevují větší zájem o modlitbu breviáře – i pro-
to, že nemohou společně slavit liturgii v kos-
tele a jsou víc zavření doma. Seriál přednášek 
‚Liturgika na dobrou noc‘ má tedy povzbudit 
všechny, kteří odvahu otevřít breviář teprve 
hledají, a těm, kdo se denní modlitbu církve 
již modlí, může pomoci, aby jí lépe porozu-
měli a ještě více si ji zamilovali,“ objasňuje KT
P. Petr Soukal, co autory k přednáškovému 
cyklu motivovalo. „A proto jsme se rozhodli je 
denní modlitbou krok za krokem provést. Prv-
ní večer jsme se věnovali úvodnímu verši ‚Bože, 
pospěš mi na pomoc…‘, podruhé hymnu a po-
stupně tak probereme všechny jednotlivé prv-
ky,“ popisuje kněz. Druhou polovinu přednáš-
ky bude pak vždy tvořit obecnější příspěvek, 
který úryvek z breviáře zasadí do kontextu – 
například jaké místo mají ve Starém a Novém 
zákoně žalmy, jak je možné se bez ustání modlit
atd.

Už o úvodní přednášku byl podle autorů 
značný zájem. „Živě nás sledovalo kolem dvou 
set lidí, přes Zoom se jich připojilo zhruba tři-
cet. Se zájmem se ptali nebo měli dobré po-
střehy, co ještě vylepšit,“ prozrazuje P. Sou-
kal. 

Na záznam se na Youtube pak podívaly další 
stovky zájemců. „Měli jsme z toho velkou ra-
dost, protože ne vše, co se lidem nabídne, se 
setkává s tak dobrým ohlasem,“ uvědomuje si 
P. Soukal. „Je to pro nás signál, že se daří vy-
tvářet něco opravdu užitečného.“ Seminář se 
koná každou středu až do 17. června a předpo-
kládá se, že se zapojí další přednášející. Nadá-
le je v plánu uskutečnit i Letní školu liturgiky, 
která by měla v klášteře v Želivi připadnout 
na třetí týden v srpnu. Podrobnosti však bu-
dou záviset na aktuální epidemiologické
situaci.

S knihovnou za zády
(přednášejí pedagogové KTF UK, Youtube)

Liturgika na dobrou noc 
(přednášejí P. Radek 	 chý 
a P. Petr Soukal, Youtube, 
22. 4. – 17. 6. 2020 každou středu od 20 hodin)

Jan Royt

V měsíci květnu, kdy se církev
zvláště obrací k Matce Boží,
přináší KT seriál zamyšlení 
nad předními uměleckými díly 
s mariánskou tematikou. Dnes 
tuto sérii zahajuje seznámení 
s Růžencovou slavností německého 
mistra Albrechta Dürera.

Jedním z nejcennějších uměleckých děl 
na našem území je bezesporu Růženco-
vá slavnost od Albrechta Dürera. Boha-
tí němečtí obchodníci Ulrich Fugger 

a  Anton Kolbe uzavřeli roku 1505 s  Düre-
rem smlouvu na oltářní obraz pro kapli be-
nátského kostela San Bartolomeo di Rialto. 
Protože kaple patřila růžencovému bratrstvu, 
námětem byla Růžencová slavnost. Dürer 
obraz dokončil v roce 1506 a obdržel za něj
110 rýnských.

Jde o malbu na desce z topolového dřeva 
o  rozměrech 162 x 192 cm. Dominuje troj-
úhelníková kompozice ve středu s postavou 
Panny Marie, sedící na trůnu neseném párem 
andělů. Oblečená je do dobového blankytně 
modrého šatu symbolizujícího, že je králov-
nou nebes. Dva andílci ji korunují korunou 
zdobenou šesticí hvězd a  lze předpokládat, 
že další šestice hvězd byla na odvrácené stra-
ně koruny, jako poukaz na Pannu Marii coby 
na Apokalyptickou ženu. Maria se obrací ke 
klečícímu císaři Maxmiliánovi I. a korunuje 
ho korunou z růží. Ježíšek v  jejím klíně dal-
ší korunu z růží posazuje na hlavu modlící-
ho se papeže, snad Julia II. Na papežskou 
hodnost ukazuje tiára odložená u jeho kole-
nou.

Po Mariině pravici pak stojí sv. Domi-
nik, považovaný za autora modlitby růžen-
ce. Nad identifikací dalších postav (vyjma 
např. samotného autora, stojícího pod stro-
mem) se badatelé vždy neshodnou. S velkou 
pravděpodobností jsou zde zobrazeni např. 
donátoři díla, jejich příbuzní či členové rů-
žencového bratrstva. Pozadí obrazu tvoří hor-
natá krajina s hrady a městy a nechybí bo-

hatá naturalistická vegetace se symbolickým
podtextem.

Osudy tohoto obrazu jsou mimořádně po-
hnuté. Na jeho stavu se již v počátku pode-
psaly nepříznivé klimatické podmínky v Be-
nátkách. Roku 1606 obraz zakoupil velký 
obdivovatel Dürerova díla – císař Rudolf II. 
V  Praze byl pak obraz poprvé restaurován 
a patrně zhotovena jeho kopie. Po císařově 

smrti zájem o dílo ochabl a jeho stav se opět 
zhoršoval, k čemuž jistě přispěly jeho převozy 
za třicetileté války. Poškození díla bylo takové, 
že Švédové, kteří vyplenili v roce 1648 Pražský 
hrad, o ně neprojevili zájem. 

Nevhodné
zásahy restaurátora
Roku 1663 je opravoval sám Karel Škréta. Po 
ostudné josefínské dražbě v roce 1782 se obraz 
dostal do soukromých rukou, odkud ho získa-
la v roce 1793 Královská kanonie premonstrá-
tů na Strahově. Ta jej později zapůjčila hraběti 
Kašparu Šternberkovi, který dílo nechal umís-
tit v nevhodném prostředí, a devastace tak po-
kračovala. Ohrožený obraz svěřili premonstráti 
k opravě umělecky nepříliš invenčnímu malíři 
nizozemského původu Johannu Grussovi. Ten 
na rekonstrukci pracoval v letech 1839–1841. 
Aniž respektoval Dürerův rukopis a typologii 
tváří, zásadně zrekonstruoval zejména střední 
část obrazu s Madonou a papežem. Maria má 
tak zcela jinou tvář než původně. Gruss odstra-
nil také zajímavý detail – mouchu na Mariině 
kolenu. To byl v dobách starých nizozemských 
a  italských mistrů symbol prchavosti času či 
iluzivní motiv, akcentující artistnost umělce.

Strahovští premonstráti nakonec obraz pro-
dali. Zájem projevily i přední německé výstav-
ní instituce, ale zásluhou tehdejšího ředitele 
Obrazárny vlasteneckých přátel umění Vin-
cence Kramáře byl získán za tehdy ohromující 
částku devíti a půl milionu korun. Později se 
stal nedílnou součástí sbírek Státní galerie, po 
válce pak Národní galerie a v letech 1965, 1971 
a 2006 se mu dostalo péče našich předních re-
staurátorů. 

Autor je kunsthistorik 

Souboj o budoucnost pravoslaví na Ukrajině

Za bližším poznáním teologie i modlitby

Královna růžence s dítětem v klíně

Albrecht Dürer: Růžencová slavnost (1506). Snímek Wikimedia




