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(K sjezdovým pľednáškám Anthroposofické společností v Československé republice v listopadu 1929)

Duchovní badatel dr.R.Steiner,jemuž vdečíme za tolik nových podnetU a hledisek v nejrnznejších
oborech lidského vedení a života, líčil pfi nizných príležitostech, jak všechny národy tohoto sveta
pracují na budování velkého chrámu lidstva, a jak se vzájemni svými osobitými vlastnostmi a
schopnostmi podporují a doplňují.
Ukazoval nám ve velkých prehledech, jak zvlášte národy, rozložené na pevnine Evropy, jsou
nositeli tech sil, jimiž musí postupne procházet lidské Já, aby si mohlo uvedomit svou duchovní
podstatu a tím i své zemské poslání.
Co se až dosud jevilo zevnímu pozorování jako snuška nahodilých, spolu nesouvisejících událostí, dejiny lidstva, - to nabývá z hledisek anthroposofické duchovní vedy nového, netušeného významu.
Dejiny lidstva nejsou ani zdaleka nečím náhodným, nýbrž dokladem ponenáhlého uskutečňování
podivuhodného kosmického plánu, jehož realizace je rozvržena na zdánlive neprehledná svetová
období. Každé století vede lidstvo na této gigantické ceste o krôček kupredu. A teprve soustfedeným
pfehlížením tisíciletých period vývoje v jejich vnitfních souvislostech, se nám objevujíjednotlivé
etapy této cesty lidstva v jej ich hlubším významu.
Každý vek, každá kulturní epocha má své zvláštní poslání, svôj vývojový úkol. A každá velká
vôdčí osobnost je víceméne vedomým uskutečňovatelem tohoto nezmerného programu. Tak seučíme
dívat s novým porozumením i na velké postavy dej in, vystupující v té které kultufe, v tom kterém
národe. V pravé chvíli a na pravém míste vynoi'ují se vždy povolané osobnosti, - které v intencích
duchovního vedení lidstva, - vnášejí do vývoje nové podnety, jež jsou ihned prejímány fadami dalších
pracovníkU, aby ponenáhlu pronikly všemi složkami kultury.
Anthroposofická společnost v Československé republice si vytkla za úkol ukázat u príležitosti
sjezdu svého členstva v listopadu 1929 na nekolika príkladech, jak též český národ, žijící ve strední
Evrope,- sledujeme-li jeho vývoj, vzestup a zvlášte jeho zápasy,- má své významné poslání mezi
národy ostatními.
Chceme-li určit, co je príznačným rysem národu strední Evropy, tu je nutno prihlížet b
skutečnosti, že u nich prevládá úsilí po pestení života kultume-duchovního. Tento poznatek také plne
odpovidá hledisku duchovne vedeckému. Poslání techto národu není ani politické, ani hospodáfské,
nýbrž v první rade kulturne-duchovní. Již skutečnost, že se nejvetší počet velkých vôdčích osobností
na tomto poli zrodil, žil a pôsobil práve ve strední Evrope, je toho výmluvným dokladem. Prihlížíme-li
pak k národu českému, k jeho umístení v srdci Evropy, k jeho pôsobení, schopnostem a snahám,
nalézáme opodstatneným poukaz duchovní vedy, že je nám pfisouzeno ve svetovém vývojovém plánu
plnit kultume-duchovní zprostredkovatelskou misi mezi Západem a Východem a opačne. Z techto
hledisekje Praha skutečni prahem mezi temito dvema póly.
Na základe techto poukazU se počneme dívat na nizné zjevy v dejinách českého národa s novým
porozumením. Velké vii.dčí postavy našich dej in se nám objevují v novém svetle. Jako si, rečeno
pfirovnáním, pfi štafetovém behu pfedávají vybraní muži jim sverené poselství z ruky do ruky,
opatrujíje a pfenášejíje, mnohdy s nasazením nebo obetováním vlastního života i nebezpečnými
úseky vytčené dráhy, tak je tomu též v dejinách českého národa. Pred vnitmím zrakem vystupují
postavy Praotce Č eoha, Libuše, Pfemysla Oráče, Cyrila a Metodeje, sv .Váolava, Karla N .,
Chelčického, Husa, Komenského, Českých brati'í, atd., atd. Každá z techto postav odevzdává své
poselství dalšímu pokolení.

Dívám~-li s~ z techto hl~dis~k na život a pusob~ní techto mužU vidím~. ž~ vždy to byty hodnoty
ducha, za než se stavel český človek -jako pravý človek strední Evropy - s celým zápalem svého

srdce a pro než neváhal obetovat nejen své statky, nýbrž mnohdy i svlij život. A často napjate
sledovala celá Evropa, byť i s nevolí, tyto duchovní zápasy, ponevadž cítila, že zde se bije človek za
mravní ideály človečenstva tak, jak to nebylo údelem žádného jiného národa.
Je ale pozoruhodné, jak práve Čechy, Praha je exponovaným místem Evropy, v nemž se neustále
snaží uplatnit kdekterý zevní cizí vliv. New York, Moskva, Londýn, Paríž i Rím zápasí zde mezi
sebou o vedení a vliv. Rím nasazuje vše, aby si udržel své tisícileté poručenství nad lidskými dušemi,
jehož se nehodlá vzdát. Ale český človek vždy cítil, že nemôže být človekem fímským. Práve v Janu
Rusovi máme jasne vyslovený náš osudový údel: bojovat za osamostatnení kulturne-duchovního
života od všech mocenských vlivli politického a hospodáfského rázu.
Jen zcela svobodne pestovaný pravý duchovní život bude moci pfivodit pronikavou zmenu v
sociálním živote lidstva.
Celý svet: americký komercialismus, komunismus Východu, západní Armáda spásy, zvlášte Asií
inspirované okultismy, americké nábož~nské skupiny, spojující s~ u nás se jmény českých
reformátorú, rovnež tak západní spiritismus, ujatmující stále ješte tisíce duší, atd., atd.: to vše se vrhá
na oblast strední Evropy, aby jí zatemnilo vedomíjejího vlastního poslání.
Ale tato strední Evropa musí být kelímkem, v nemž má být vedome, ve vyšší kulturn6-duchovní
hodnoty, pfetaveno všechno, co na nejruznejších vlivech z celého sveta doléhá na tento stfed.
Události, jimž jdeme nezadržitelne vstfíc, ukáží jasne, že žádný z techto činitehi nepfinese lidstvu
vysvobo~ní zj~ho strastí a bed. Cítím~ všichni, že ani velké nábož~nské útvary, opírající se o
rozpadávající se formy duchovnosti, taktéž nepfivodí obrat k lepšímu, byť by i sebe houževnateji
hájily své pozice.
Lidstvu je treba nových výhledii na život, nových duchovních hodnot, vedoucích k nové
spiritualizaci všeho myšlení a nazírání na jevy života.
To od nás ve skutečnosti očekávají ostatní národy sveta. Hledají u nás neco jiného, než co sami
dovedou. Nežádají si, abychomjim byli souteží najejich poli, nýbrž abychomjim dali ze svého, k
čemu nás pfedurčují práve naše schopnosti.
Všechno smeruje k tomu, že je nutno vrátit se k našemu odvekému duchovnímu usilování. Své
místo vyplníme mezi ostatními národy, když se plne zasadíme o to, aby to, čeho velmi ranné červánky
videl celý svet ve forme našeho stfedovekého zápasu o čistotu náboženského života, nyní - na vyšším
stupni- se rozzáfilo znova. A to bude možné jen tehdy, získáme-li si nový, bezprostfední vztah k
ideálu lidství, k Tomu, k nemuž pro svou dobu tak výstižne popsal cestu Komenský ve svém
"Labyrintu sveta a ráji srdce". Onen Komenský, po jehož pedagogickém podnetu, t.j. zase po hodnote
kulturne-duchovní, nesené nejčistším idealismem, volal dychtive všechen tehd~jší pokrokový svit.
Abychom mohli na tomto, nám tak vlastním poli duchovne-kulturní činnosti rozvinout všechny své
síly, k tomu je tfeba nových podnetú. A tech se nám také skutečne nej hojnejší merou dostává opet ve
strední Evrope zrozenou anthroposofickou duchovní vedou, obracející se svým obsahem ke každému
myslícímu človeku.
Český človek plnil své poslání mezi národy sveta svým neohroženým zápasem o duchovní statky
človečenstva.

Spojuje harmonicky rozmach orlích sil myšlení, oplodnených anthroposofií, se lvími
silami svého srdce, má dnes znova možnost pozvednout pfed celým svetem jasne planoucí pochodeň
pravé duchovní osvety, pfinášející každému jedinci a tím také celému svetu všestrannou svobodu.
Ludek Pfikryl

Teprve v 7.století po Kr. nastala pro slovanské obyvatele Čech a Moravy doba, tak dôležitá v
dejinách národu, kdy ustupovaly instinktivní síly duše cítivé a počaly se projevovat síly duše
rozumové. Tento významný pfesun vedomi západnich slovanských kmenu zachytila česká národní
povest v obrazech o povolání Pfemysla Oráče na triinjasnovidnou knežkou Libuší. Tento obrat, tento

krok od praveké, moudrostiplné snivostí, od starých schopností a tradíc k osobní zemské bdelosti
pfivádí tyto kmeny zároveň do styku se západoevropskou civilizací, s novými pomery hospodáfskými,
státne-sociálními a duchovne náboženskými.
Na počátku 9.století proniká z nemecko-i'ímského západu, z Pasova, na Moravu, jež byla stfedem
nše Velkomoravské, kľesťanství. Do Čech se dostává pokľtením 14 českých lechu v Rezne v roce 845.
Bylo to i'ímské, neduchovní kfesťanství Bonifácovo, jež ztratilo tajemství sv.Grálu i hrobu,
kľesťanství, kterému chtel o málo pozdiji Mikuláš I. zjednat výhradní platnost u evropských národu.
Zdá se, že nemecko-i'ímští kneží neprišli na Moravu jako služebníci Syna človeka, jako hlasatelé
živého Slova, nýbržjako političtí exponenti Ríma a ňše u slovanského národa, který nerozumel kultu,
slavenému v latinské reči. Srdce, jak praví Goethe, "polodrsné a prece se jíž otevírající cítfun
nejnežnejším", mame hladovelo a prahlo po živém chlebe, po živé vode slova Kristova. Jakoby z
hluboké touhy zaznívá prosba, s níž se moravský kníže Rastislav podle souhlasné zprávy všech legend
obrátil na východo-fimského císafe Michala, aby poslal jemu a jeho lidu učitele, "který by nám v naší
reči vyložil pravou víru kresťanskou". A tak roku 863 nebo 864 pfichází Konstantin Filosof se svým
bratrem Metodejem na Moravu, ne tak aby ji obrátili, jako spíše aby toužícím duším jazykem lidu
hlásali a vykládali evangelium, aby jazykem lidu udíleli svátosti a zpívali mši.
Ze života bratň nechť jsou uvedeny charakteristické rysy. Pocházejí ze vznešeného rodu ze Solune,
pňstavního mesta na pul ceste mezi Aténami a Byzancí, se slovanským zázemím. Mladší Konstantin
má v sedmém roce sen, že si z nejkrásnejších panen mesta vyvolil za manželku dívku "záfné tváre a
prevelice ozdobenou zlatým náhrdelníkem a perlami a všelikou krásou,jejížjméno bylo Sofia, t.j.
moudrost". Další jeho život je vášnivým usilováním o užší a užší spojení se "Sofií". Pfichází do
Konstantinopole a pfijímá i zde všechnu hlubokou moudrost, starokfesťanskou theosofii. Obzvlášte
uctívá Rehofe Naziánského, Theologa a Dionysia Areopagitu. Tak dostává prijmení "Filosoť' a stává
se, jak praví bulharská legenda, "velkým ve filosofii svetské, vetším v esotemí a znalcem pfirozenosti
bytosti, zvláštč však oné jediné bytosti, od níž, když ještč byla ne~evenou, všechno obdrželo svoji
podstatu". Fotíus, nejučenejší muž své doby, se stávájeho učitelem a prítelem. Konstantin ho však
kárá, -je-li správná zpráva papežského bibliotekáfe Anastazia, - pro jeho učení o dvou duších, které
bylo o neco pozdeji na 8.všeobecném koncilu stiženo osudnou klatbou, jež pôsobila tak mocným
vlivem na stfedoevropské dejiny ducha. Rek Konstantin kloní se nápadne k rímskému pojetí. Potom
jde, císaffiv oblíbenec, k barbarským Chazarlim pfi Azovském mofi, kde nalézá ostatky sv.Klementa,
jednoho z prvních Petrových nástupcu na stolci ňmských patriarchU, který na dalekém Východe utrpel
roku 98 mučednickou smrt. Konstantinjde tedy na východ a nalézá i'ímské stopy. Tyto ostatky here
sebou, když se ubírá na Moravu.
Na své poslání na Morave se Konstantin pripravoval velmi dlikladne. Slovanského jazyka své vlasti
byli bratfí ovšem mocní. Nyní ~evil BUh Konstantinovi na jeho vroucí prosby písemné značky, které
by dôstojne pojaly radostnou zvest o Slovu v žive tvámém slovanském idiomu. A jazyka znalý
služebník Slova počal své prekladatelské dílo, v nemž pozdejijeho bratr pokračoval, prvním veršem
Janova evangelia: "Na počátku bylo Slovo ... ".Na Morave považuje vedte učení, udílení svátostí a
stavení slovanské mše za sviij hlavní úkol, vychovávat domácí žáky, kteň by mohli jeho boží dílo dále
šífit a vést. Do jejich srdcí vštípil poznání Kristova ducha a porozumení Kristovu činu, dávaje jim
svým životem pňklad, jak se miiže toto poznání ve službe lidem promenit v čin. Neboť jeho pôsobení
se lišilo od prumemého i'ímsko-západního zpôsobu tím, že se zňkal jakéhokoli nátlaku pfi zvestování
Slova jakož i všech hmotných statku a všeho politického vlivu. Jedine na síle slova stavel Konstantin
své dílo, láskyplne uče, napomínaje, prosa, ale také vítezne bojuje mečem slova proti tem, kdož se
drželi nepravé víry nebo jej kacérovali za to, že celebroval mši barbarským jazykem.
Neboť v Ríme a v církevních kruzích nemecké ňše, zcela i'ímsky smýšlejících, se stalo ihned
kamenem úrazu, že pfíchozí z kacífského východu zavedl bez schválení Ríma slovanskou liturgii,
slovanské evangelium, v oblasti, na níž si i'ímská cirkev zjednala právo priority, v oblasti, náležející k
pasovské diecési a k solnohradskému arcibiskupství, jimž slovanští kniží, mírumilovni pôsobící,
vyrvali všechen vliv na tuto zemi a všechny pňjmy z ní. Tak musí Konstantin v Benátkách, kam se,
vždy provázen svým bratrem, odebral, podstoupit první velký rétoricko-dialektický zápas o
slovanskou liturgii proti nositellim fimsko-latinského impulsu, kteň chteli mrtvé, bezduché reči
zjednat moc nad lidskými dušemi ve smyslu i'ímsko-oprávneného poslání, smefujícího k osvobození
lidí od starého spojení s duchem, aby z detí vychovali duchovne samostatné, sobe samým mravne
odpovedné syny.

Mikuláš 1., který tak mocne uplatnil ľímský smer, povolává Konstantina do Ríma, aby zjednal jasno
o jeho úmyslech, umírá však di'íve než tam bratň pfišli (868). Jeho nástupce, Hadrián ll., radostne
pfijímá ostatky, které mu pfinesli. Nejt~žší kámen mu však padá ze srdce, když shledává pravov~mým
Konstantina, obvineného z bludu v otázce základního dogmatického rozdílu ve sporu mezi Východem
a Západem, v otázce "filioque". O to zajisté byla tehdy nejv~tši obava, že by mohl být Konstantin
odpítrcem článku "filioque" a mít v úmyslu, Moravu-Pannonii pfipojit ke Konstantinopoli práve tak,
jako odtud vyšli misionári k Rímu Východu pnvedli Bulharsko. Pak by se byl byzantský vliv rozšifil
pfes Balkánský poloostrov až do strední Evropy.
Z legend slyšime vyznivat papežovu radost, když poznal ve velikém misionáfi muže, který svou
misijní oblast chtel ze svobodné vúle pfičlenit k Rímu. Melo se za to, že ve veci slovanského ritu je
treba povolnosti, aby se neznemožnilo sjednocení a snad také aby se dosáhlo cirkevne-politických citu
ješte dalekosáhlejších. A jako si kdysi ľímské impérium pfivlastňovalo bohy podrobených národu, tak
byla takr"ka adoptována cizí neprátelská feč tím, že se v rímských chrámech četla mše z církevních
slovanských knih a že se zpívala mše slovansky v samém chráme sv.Petra.
Tím bylo Konstantinovo poslání splneno. Preložil východní liturg_ii do slovanského jazyka, pfinesl

ji Slovanúm a zjednal jim tak duchovní samostatnost a její uznání v Ŕímč, Zároveň sepjal moj tčchto
stredoevropských Slovanu s ľímským proudem, rozvíjejícím synovské síly. Cítil, že se tak jeho život
naplň\\ie.

Stal se mnichem v ňmském kláštefe. pfijal s papežovým svolením jméno Cyril a zemfel v

Ríme po 50 dnech, predvídaje svou smrt, teše se z božských videní a kladoucí na srdce bratru
Metodejovi pokračování a udržení svého díla.
Starší bratr Metod~j, jehož úloha se nyní počíná, konal nejprve, sv~tské cti jsouc žádostivý, císafi
východního Ríma služby jako místodržitel v slovanských provinciích. Potom tuto dráhu opustil, aby
na maloasijské hole Olympu vedl po léta život mníšsko-asketický, vooovaný mlčení, studiu svatých
písem a pestování pokory. Síla jeho slova, jíž takto nabyl, zdá se ješte mocnejší než bratrova, jako
vúbec byl naproti moudfejšímu bratru osobností činorodejší.
Pannonská legenda o nem vypravuje: "Obratné fečníky pfekonával činem, činné muže slovem". A:
"Jeho slovo bylo mocné a hutné, mocné proti odpÍI.rCÍlm, hutné vúči tem, kdo pojímali napomenutí".
Dovedl sílu slova stupňovat až ke klatbe, kterou drtil protivníky svého božského díla.
Naproti tomu o jeho mímejším bratrovi se praví v jedné chvalofeči na neho~ ''Pán učinil tato ústa
svetlejšími svetla.... Jeho jazyk vysílallíbezné a živé zvuky, jeho rty, plné moudrosti, kvetly jako
kvetiny".
Prvním projevem Metodejovi vúle je jeho prosba~ prednesena jménem matčiným~ o mrtvé bratrovo
telo, které chce pfenést na východ. Papež by rád této prosbe vyhovel, avšak ľímský klerus je proti
tomu. Ať prý zU.stane v Ríme, koho BUh tak podivuhodne do Ríma pfivedl. Papež chce pak telo
výjimečne pochovat u sv.Petra na míste vyhrazeném papežUm. Naproti tomu Metodej prosí o hrob v
bazilice sv.Klementa, patriarchy osudove spjatého s východem a s Konstantinem samým, což se také
stane. Nad drahocenným náhrobkem je vymalován obraz.
Metodej je vysveoen na biskupa pannonského a moravského a dostává privilej slovanské liturgie.
Vrací se na sever, kde má tak velké úspéchy, že nemecko-fímští kneží museji opustit Pannoníi,
nezľíkajíce se však na ni svých církevne-politických nárokU. Vemi svým metodám, neštítí se uvrhnout
Metodeje do vezení, který brzy po svém návratu byl na synode v Rezne odsouzen jako vetrelec.

Pannonská legenda má asi pravdu. označ"Qje-li závist a žárlivost jako pohnutky jednání n~mecMho
duchovenstva. Nemecko-latinské a rímsko-latinské cirkevní Zlijmy se tu ocitají ve vzájemném
konfliktu. Výtky pro kacítské učení, stížnosti na neslýchané užívání barbarské feči pti bohoslužbách,
vznášené z Nemecka v Ríme proti Metodejovi, mají podepfít politickou rozepfi a podkopat
Metodčjovo postavení v Ríme. V tomto sporu se sice staví Jan VID. na Metodčjovu stranu, žádá a
dosáhne po dvou a pUl roce propuštení vezne, chápe se však pií1ežitosti, odvolat priviteje nebezpečné
jednote cirkve, a zakazuje nadále užívat slovanskou liturgii (873).
Metodej však neuposlechne, ani když papež o šest let pozdeji zákaz obnoví, nýbrž odebere se
konečne do Ríma, aby se hájil proti nepravým obvinením. Dogmaticky se opet, jako jeho bratr,
ospravedlní. Zpívá sice symbolum bez pfídavku "filioque", oficiálne v Ríme pojatého teprve asi o dve
století pozdeji, ale osvedčuje ústne i písemne svoji víru, že Duch vychází také ze Syna. Podpisuje
zvláštní pfíslušné prohlášení, odpfisahá svou víru slavnostne pfi kostech sv.Petra.
Ale privilej slovanské liturgie mllže ješte zachránit jen napolo. Neboť na Morave nabyli jeho
nemecko-latinští protivníci vlivu na vládce ňše, v Ríme pracuje táž strana proti nepohodlné výsade,již

byl udelil Hadrián z nouze, nikoli z vlastního popudu. Metodej musí slíbit, že bude udílet svätosti a
slavit mši, bude-li si toho kniže prát, latinsky, a musi evangelium číst nejprve latinsky a teprve na
druhém míste slovansky.
Nemec Wiching je mu vnucen jako biskup suffragán, jiste ne proto, aby posílil jeho svobodu a
samostatnost. Rím trpí slovanskou mši, dokud žije Metodej, jehož moc nad dušemi je veliká, skrze
nehož by Morava vždy ješte mohla být ztracena. Skutečne podnikl Metodej ješte roku 882 cestu do
Konstantinopole, kde ho císar a patriarcha prijali s poctami.
Ale Metodej se prece jen vnitfue vždy vice odvracel od Ríma, který podkopával pudu jeho dílu.
Poslední léta jeho života byla zajisté neobyčejne težká. Rejdy Wichingovy a jeho strany vedly k
otevrené srážce. Metodej dal svého nevemého, neposlušného biskupa, jakož i knížete do klatby. Ba
zdá se, že ji v poslední dobe uvalil na celou Moravu.
Po jeho smrti (885) je vnejší dílo slovanských apoštolu na Morave úplne smeteno. Všichni kneží,
které vychovali a ordinovali, jsou zajati, trýznení a konečne vyhnáni. Stehují se do Bulharska, odkud
slovanské cirkevní knihy, glagolská písma, pronikala dále na východ, do Ruska, kde také dnes bojují
boj proti dedic1im ultranmských snah, chtejícím, když byl už odklizen za Metodejova života duch,
nyní také vyhubit a oddekretovat duši a tím veškerý náboženský život.
Že Wiching, vfidce v boji proti dílu bratH, postupoval treba ne na rozkaz, prece však ve smyslu
Ríma, který by byl Moravu radeji videl podrobenou nemecké cirkvi než samostatnou, ukazuje list,
který roku 895 poslal papež Jan X. splitské diecési:
"Buďtež daleci toho, abyste se, opouštejíce učení evangelia a knihy církevního zákona jakož i
predpisy apoštolu, obraceli k učení Metodije, jehož jména nenalézáme v žádném spisu mezi svatými
otci."
A králi Tomislavovi napsal:
"Který z obzvláštních synu fimské cirkve, jimiž zajisté Vy jste, mohl by se radovati z toho, že by
Obeť pfinášel v jazyku barbarském nebo slovanském?"
Ješte Rehor vn. roku 1080 rozhodne odmítl prosbu českého knížete Vratislava II., aby smel v
Čechách zavést slovanskou liturgii:
''Neboť ježto jsme částokráte uvážili sv.Písmo, shledáváme, že se všemohoucímu Bohu líbilo a líbí,
dávati služby Boží konati jazykem tajným, aby jim nerozumeli všichni, zvlášte ne lidé prostí; neboť
kdyby byly zpívány a slyšeny zcela srozumitelne všem, mohly by až pnliš snadno býti vydány
opovržení a zoškliviti se.... "
Vzpomínáme si tu na slovo Rudolfa Steinera v jeho knize "Beh mého života" o "náboženské
politice", které pronesl u piíležitosti Ernsta Haeckela.
V boji o Moravu beželo o cirkevne politický mocenský zápas mezi Solnohradem a :Rímem, který se
nejprve domníval, že má co činit s Byzancí. Povolil slovanskou liturgii doufaje, že tím nabude na
slovanskou katolíckou cirkev pnmého vlivu?
Metodejovi se Rím snažil tuto výsadu zase vyrvat, protože nemecký odpor proti slovanské cirkvi
byl príliš veliký, nebo ponevadž cirkevní samostatnost techto národu klonících se k východu se mu
zdála pfiliš nebezpečnou.
Za rozporu politických zájmú žil Metodej pro své dílo, které bylo povahy nepoliticko-duchovní.
Byla v tom snaha, také politiku učinit kresťanskou, lidskou. V dobe, které byl ideálem výchovy rétor,
která byla v jistém smyslu dobou slova, pľikládala se na této i na oné strane Alp zvláštní dôležitost,
protože "bylo ješte slovem mluveným", protože se ješte žive cítilo, jak slovem zrozeným ze srdce
pusobí duchovní síly, promeňuj_ící duši, organizující telo.
Nikdy nebylo v tendencích Ríma, učinit slovo Kristovo lidu volne pfistupným, natož roznítit v
človeku oheň Ducha Svatého, aby mluvil z vlastni božské síly.
Tak se živá voda slova Kristova pozvolna stávala mrtvými kusy ledu latinských dogmat, tajícími
ješte jen na žhavých srdcich, jež byla sverena správe, o moc usilujícímu duchovnímu stavu, který, uče
a vykládaje, vsunul se mezi duše vencfch a duchovní bytosti jako filtr, jímž prosakovaly ješw jen
kapky ducha.
Ve slove slovanských apoštolú- což se opaktije ve stále nových obradech- žilješte duch a tohoto
ducha chteli silám srdce lidu, toužícího po Kristu, pfiblížit živým národnímjazykem. Bylo-lijim opet
a opet vytýkáno kacíľství, pres to, že se pfiznali k "filioque", melo to snad diivod v jednotlive
nedokázatelných niznostech pojetí mysteria Golgoty proti fimskému učení a v niznostech rituálu,
prenesených z východu. Neboť jsouce vychováni v tradicích východu a hluboce do nich vniknuvše,

meliješte esoterické pojetí nejvetšího mysteria Zemi. pojetí, pronikajícíjejich knižství, kdežto
sousední církev nemecko-fimská v zapomínání duchovních tradic, v zevnejšňování Kristova impulsu
kráčela tehdy pfímo v popredí.
Je pravdepodobné, že oba zástupci východního kfesťanství pfenesli do strední Evropy také onen
druh pusobivého kultu. o který usiloval "proud hrobu". který se však Rím snažil vyhladit. A tak,
nehlede vôbec k jazyku, byly tu od počátku pfes pfipojení se k Rímu silné rozdíly v ritu a v učení, jež
rozhodný Metodej mocnej i zdfirazňoval než jeho bratr.
Morava musela být pfivedena zpet k norme, i kdyby byla mela duchovne zpustnout. Slovanští
kneží byli vyhnáni. O málo let pozdeji podlehla Morava náporu Mad'am, stala se chudou,
liduprázdnou zemí, v níž pozdeji badatelé církevní životjiž vôbec nenalezli.
S prvním úsvitem kfesťanství v techto krajinách padá také první rána Ríma pwti duchovnímu ohni,
který východním svetlem roznítili slovanští apoštolové. Na Morave vyhasl skoro úplne, plál však dále
v Čechách, kde - ustavične tlumen - dodnes tu a tam vždy znova vyšlehuje.
Tisíciletý boj vždy vzpurných Čechu s :Rímem o svobodu nebo nesvobodu je podstatnou části
duchovního pozadí, na nemž se vedou vnejší historické zápasy.
Slovanští apoštolové zaseli duchovní, nezničitelné séme, z nehož raší vždy znovu touha po jiném
kfesťanství, než je fímské. Potlačlijíce tyto snahy byly Rím a Nemectvo, které prijímalo fímské
tendence mnohem povolneji než Slovanstvo, tvrdými vychovateli k samostatnosti, k pozemské
zdatnosti.
A môžeme právem pfiznat platnost slovôm Rudolfa Steinera v cyklu pfednášek "Ve zmenených
pomerech časových" také již pro nejranejší doby západoslovanských dijin:
"U západních Slovanu je tomu jinak. Jej ich politika je závislá na tom, jak nesympaticky povaha
jej ich ducha pusobí na obyvatelstvo nemeckého jazyka. Ti jsou závislí na tom, jak se nelíbí."
Kfišťanova legenda o sv.Ludmile a o sv.Václavu vypráví, že Bofivoj, vévoda malého kmene Čechu
ve vnitru Čech, byl pokften na Morave od samého Metodeje. Jeden z jeho žákU, knez Kaich, odešel
prý s ním do Čech. Bofivoj zbudoval oba první kostely ke cti sv.Klementa.
Tak se dostalo moravské kfesťanství do krajiny dnešní Prahy, kde se slovanská liturgie, východní
ritus, hluboce vnitfne prožívaný kult a esoterické kfesťanství udrželo na nekterých místech pfese
všechno pronásledování po staletí. V této "církevní slovanské" atmosfére vyrostl sv.Václav. Ale on
takfka vrustá z východních duchovních tradic do proudu, který mu ze západu nese vstfíc zasvecenec
sv .Grálu nemecký král Jindfich Ptáčník. (viz. pojednání v "Goetheanu" IX. 41-42). Môžeme tak ve
Václavovi spatfovat individualitu, která je mostem mezi "proudem hrobu" a sv.Grálem. V nem se
zračí, byť jen meteoricky prchave, jako v ideálním obraze soulad mezi východne-pasivní,
epimeteovskou tendencí k hloubkám hrobu, a západne-aktivní, prometeovskou tendencí k vedome
prožívaným nebeským výšinám, záfící soulad jeho lidu jako meta budoucnosti.
Cyril a Metodej bylí, jak praví legenda, bratry podle ducha krve. A pfece se muže zdát
významným, že se museli dva lidé spoj it, aby splnili jedno poslání. V jej ich bytosti, v jej ich pusobení
jsou však rozdíly, které nelze pfehlédnout.
Cyril moudfe spojuje nejzápadnejší slovanský národ ("Čechové" znamená "počavší, první") se
stfední Evropou, utvotenou Rímem, maje v úmyslu, učinitjej v této oblasti relatívne samostatným
kulturním činitelem. Umírá v Ríme.
Metodej chce toto pouto uvolnit, klade Rímu, zápasíc o samostatnost Moravy, odpor, tíhne silneji
zpet k východu. Umíraje žehná východofímskému císafi, nikoli fimskému papeži.
Cyril byl vetší v poznání, Metodej silnejší v činu. Cyril je modernejší; Metodej je více obrácen
nazpet, více spojen se starými silami krve. Tato dvojnost je obrazem rozpolcenosti bratfimi
obrácených slovanských kmenu samých, ktefí. ač pokrevne pň'buzní s východem, ptece jsou spjati s
osudy strední Evropy.
Uvážime-li. že se východní duchovní život puvodne zakládá na Michaelem inspirované moudrosti,
zaniknuvší v dobe Alexandrove, a že smer fimský, duchu nepfátelský, konečne v 19.století vrcholí ve
veku Gabrielove, pfedcházejíoím nový vek Michaeluv, tu poznáváme, že Cyril smeroval za vek
Gabrieluv dopredu, k epoše Michaelove na vyšším stupni, Metodej však ke starší Michaelove epoše
nazpet.
Vidím-li správne, byl tento výsledek pfedcházející úvahy již v 9.století znázomen umelecky. Podle
pannonské legendy byl nad Cyrilovým hrobem v bazilice sv.Klementa v Ríme vymalován obraz, o

nemž jsem se vpredu již zmínil. Tento obraz byl pred nedávnem objeven v dobre zachovaném stavu.
Je na nem videt sedm symetricky usporádaných postav. Uprostred Kristus Ježíš, nalevo u jeho nohou
Metodej, nad ním arohandel Miohael,ješte dáte vlevo sv.Ondfej, bratr apoštola Petra, uotívaný zvlášte
ve východní církvi. Po pravici Kristove CyriL jemuž nad ním stojící archandel Gabriel klade s
významným gestem ruku na rameno, dáte vpravo protejšek Ondfejuv, sv.Klement, současník a
nástupce Petra samého, osudove s Cyrilem spojený.
Je to umelecké dílo, zobrazující duchovní skutečnosti, pusobící v událostech oné doby. Je
malováno z téhož vyššího, nadosobního vedomí z nehož byly také psány Legendy, podávající zprávu o
obou svetoíoh. A uvážime--li konečne, jak Cyril a Metodej ve smyslu duchovních dej in a psychologie
národu správne vykonali svoje poslání jako praví apoštolové západních Slovanu, shledáváme též
správným, že se pod tímto obrazem nad Cyrilovým náhrobkem čte výrok z druhého listu Pavlova k
Timoteovi, v legende použitý o Metodeji, jakoby z vyššího vedomí zaznívající:
"BONUM CERTAMEN CERTAVI, CURSUM CONSUMAVI, FIDEM SERVAVI... "
"DOBRÝ BOJ JSEM BOJOVAL, BEH JSEM DOKONAL, VÍRU JSEM ZACHOVAL. NYNÍ PAK
JE MI PRIPRAVENA KORUNA SPRAVEDLNOSTI."
Preložil K.P.

