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XXVII. mikulovské sympozium
9.-10. ﬁíjna 2002.
V˘voj církevní správy na Moravû
Petr Elbel
Ve dnech 9.-10. ﬁíjna 2002 uspoﬁádal Státní okresní archiv Bﬁeclav se
sídlem v Mikulovû spolu s Moravsk˘m zemsk˘m archivem, Regionálním
muzeem v Mikulovû, Muzejní a vlastivûdnou spoleãností v Brnû, âeskomoravskou komisí pro srovnávací církevní dûjiny a Historick˘m ústavem
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brnû v poﬁadí jiÏ XXVII.
mikulovské sympozium, tedy tradiãní pracovní setkání archiváﬁÛ a historikÛ z ãesk˘ch zemí (pﬁedev‰ím ov‰em z Moravy a Slezska). Jednotlivá
mikulovská sympozia jsou vÏdy vûnována urãitému tematickému okruhu
– pro rok 2002 byla vybrána problematika v˘voje církevní správy na
Moravû (moravské teritorium ov‰em bylo v nûkolika referátech v˘raznû
pﬁekroãeno). Tematické vymezení sympozia vysvûtluje, jak se zpráva
o nûm dostala na pÛdu religionistického ãasopisu.
Církevním dûjinám nebyla dﬁíve na mikulovsk˘ch sympoziích vûnována pozornost, coÏ je vcelku pochopitelné pro dobu pﬁed rokem 1989. Od
poãátku devadesát˘ch let v‰ak lze mezi historickou obcí – aÈ uÏ na úrovni ústﬁední ãi regionální, akademické muzejní ãi archivní – zaznamenat
doslova explozi zájmu o problematiku ãesk˘ch i obecn˘ch církevních dûjin, a tak je pomûrnû pﬁekvapivé, Ïe na mikulovské sympozium pronikla
tato problematika aÏ v roce 2002. V tomto kontextu neudivuje, Ïe vyhlá‰ení tématu sympozia vzbudilo znaãnou odezvu odborné veﬁejnosti – vedle ãtyﬁ hlavních referátÛ bylo pﬁihlá‰eno 41 koreferátÛ.
Jednání, která probíhala v reprezentativních prostorách mikulovského
zámku, byla rozdûlena tematicky do pûti blokÛ. První z nich tvoﬁily hlavní referáty, které pronesli Libor Jan, Milo‰ Kouﬁil, Jiﬁí Hanu‰ a Miloslav
Pojsl. Prvním tﬁem pﬁipadl úkol shrnout v˘voj církevní správy na Moravû
od velkomoravského období aÏ do konce 20. století se zﬁetelem ke katolické církvi. S nelehk˘m úkolem se vypoﬁádal kaÏd˘ ponûkud jin˘m zpÛsobem. Nejstar‰í období od velkomoravsk˘ch poãátkÛ aÏ do doby husitské pﬁiblíÏil Libor Jan, pﬁiãemÏ je tﬁeba ocenit, Ïe ve svém pﬁíspûvku
prezentoval zcela nové zpracování tﬁí problémov˘ch okruhÛ z dûjin stﬁedovûké církevní organizace na Moravû (charakter christianizace Moravy
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v 9. století, otázka kontinuity mezi velkomoravskou církevní organizací
a obnoven˘m moravsk˘m biskupstvím v 11. století, promûny teritoriálního ãlenûní olomoucké diecéze ve stﬁedovûku). Milo‰ Kouﬁil zvolil celkové shrnutí v˘voje církevní organizace, i kdyÏ dlouhé a mnohotvaré období od 15. aÏ do 18. století alespoÀ v ústní podobû referátu nemohl pokr˘t
celé.
Na Jiﬁího Hanu‰e pﬁipadlo 19. a 20. století. Hanu‰ zámûrnû zcela rezignoval na rozbor promûn církevní správy, v˘voje jednotliv˘ch biskupsk˘ch úﬁadÛ a teritoriálního ãlenûní olomoucké ãi brnûnské diecéze. Ve
svém spí‰e diskusním pﬁíspûvku se pokusil problematiku církevní organizace zasadit do kontextu promûn moderní spoleãnosti a vzájemn˘ch vztahÛ mezi státem a sekulární spoleãností na stranû jedné a katolickou církví
na stranû druhé. Ve v˘voji od osvícenství aÏ do dne‰ní doby Hanu‰ sledoval pﬁedev‰ím tﬁi jevy: za prvé zápas církve o právo spravovat své záleÏitosti (a protikladnou snahu státu podﬁídit církev pod svou kontrolu), za
druhé snahu církve udrÏet si vliv na nûkteré oblasti Ïivota spoleãnosti
(prostﬁednictvím konkordátÛ) a za tﬁetí – zformování nového katolického
paradigmatu na I. vatikánském koncilu, kter˘ pﬁinesl neb˘val˘ vzrÛst papeÏské autority v oblasti duchovní i správní. Do tûchto souvislostí pak
Hanu‰ zaﬁazoval jednotlivé dílãí problémy církevní správy v 19. a 20. století se zﬁetelem k ãesk˘m zemím. Na závûr naznaãil trendy, které lze pozorovat v církvi (pﬁedev‰ím v západoevropsk˘ch zemích a v USA) v posledních nûkolika desetiletích a které snad signalizují dal‰í zmûnu
katolického paradigmatu (mezi tyto trendy zaﬁadil rozvoj základních spoleãenství, na jejichÏ bázi se zaãínají vûﬁící shromaÏìovat místo dosavadního územního principu, prÛnik demokratického principu do církevní
struktury, tendenci k postupnému opu‰tûní celibátního duchovenstva atd.).
Hanu‰Ûv pﬁíspûvek pﬁímo vybízel k diskusi, pro kterou ale na mikulovském symposiu vzhledem ke znaãnému poãtu úãastníkÛ nevybyl ãas (!).
âtvrt˘m hlavním referujícím byl Miloslav Pojsl, kter˘ ve svém pﬁíspûvku
shrnul v˘voj sakrální architektury na Moravû od jejích poãátkÛ do 20. století a zasadil je do kontextu promûn církevní správy.
Koreferáty, kter˘ch bylo nakonec proneseno „jen“ nûco pﬁes tﬁicet, se
pak rozpadaly do ãtyﬁ tematick˘ch blokÛ. První blok byl vûnován v˘voji
správy katolické církve. Vedle referátÛ pﬁibliÏujících problematiku regionální povahy je tﬁeba zmínit na prvém místû pﬁíspûvky slovensk˘ch hostÛ. Zatímco pﬁíspûvek Richarda Marsiny tematicky navazoval na referát
Libora Jana, kter˘ doplnil o zpracování slovenské situace (christianizace
slovenského území ve velkomoravském období, poãátky kﬁesÈanství
a vznik církevní organizace v ranû stﬁedovûkém uherském státû, otázka
obnovení nitranského biskupství), Jozef ·imonãiã pﬁesunul pozornost
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k problematice z dûjin 20. století – zab˘val se snahou o vytvoﬁení slovenské církevní provincie a okolnostmi zaloÏení trnavského arcibiskupství.
V religionistickém periodiku je potﬁeba se zastavit u pﬁíspûvku Kateﬁiny
Válové o v˘voji olomoucké biskupské konzistoﬁe v raném novovûku.
Válová totiÏ pﬁíli‰ nesledovala strukturu a chod tohoto centrálního úﬁadu
a soudu, jako spí‰e obsahovou náplÀ jeho ãinnosti ve vztahu k nejrÛznûj‰ím oblastem církevního Ïivota, k jednotliv˘m projevÛm lidové religiozity, k heretikÛm, ÏidÛm, fenoménu ãarodûjnictví, vampyrismu atd. Pﬁíspûvek, podloÏen˘ rozsáhl˘m archivním v˘zkumem, tak pﬁiblíÏil míru
dodrÏování kanonicko-právních ãi morálních pﬁedpisÛ na ranû novovûké
Moravû, intenzitu jejich vyÏadování církevními úﬁady a v neposlední ﬁadû
konflikty mezi církevní a svûtskou mocí v ﬁadû oblastí podléhajících od
stﬁedovûku kanonickému právu. Z dal‰ích referátÛ bych zmínil alespoÀ
pﬁíspûvek Tomá‰e Baletky (správa olomoucké diecéze za biskupa Stanislava Thurza), Vojtûcha Cekoty (promûny farní organizace na Moravû
v 18. století) a Miroslava Novotného (v˘voj správy ãeskobudûjovické diecéze v 18. a 19. století).
Následující tematick˘ blok byl vûnován správû nekatolick˘ch církví.
Franti‰ek Spurn˘ se zamûﬁil na v˘voj starokatolické církve na Moravû,
Bohdan Zilynskyj se vûnoval osudÛm ﬁeck˘ch katolíkÛ na moravském území a jejich duchovní správû (pﬁedev‰ím v období první svûtové války
v prostﬁedí uprchlick˘ch táborÛ) a Bronislav Martínek se zab˘val rozporupln˘mi dûjinami Církve adventistÛ sedmého dne v âeskoslovensku po
roce 1945. Nepﬁíli‰ známou kapitolu ãesk˘ch i ukrajinsk˘ch církevních
dûjin, tzv. ãeskou husitskou církev na Volyni v sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech 19. století, pﬁiblíÏil Jaroslav Vaculík. Je jenom ‰koda, Ïe nezaznûly ohlá‰ené pﬁíspûvky o v˘voji pravoslavné náboÏenské obce v Brnû
ve 20. století a o správû ãeskoslovenské církve (husitské) na Moravû.
Zcela stranou pozornosti zÛstala i ãeskobratrská církev evangelická.
Pûti referáty byl vyplnûn blok zamûﬁen˘ na monasteriologickou problematiku. Vedle referátÛ vûnovan˘ch jednotliv˘m klá‰terÛm zaznûly dva
koncipované ‰íﬁeji: problematikou organizace piaristického ﬁádu do josefinsk˘ch reforem se zab˘val Václav BartÛ‰ek, organizací johanitského ﬁádu na Moravû za vlády LucemburkÛ Jiﬁí Mitáãek. Poslední tematick˘ blok
s názvem „Miscellanea“ zahrnul celou ﬁadu opravdu velice rÛznorod˘ch
referátÛ dot˘kajících se rÛzn˘ch období. Pro star‰í dûjiny bych na pÛdû religionistického ãasopisu zmínil alespoÀ pﬁíspûvek Pavla Krafla o moravském církevním zákonodárství ve druhé polovinû 15. století. Z moderních
dûjin bych rád vyzvedl pﬁíspûvek Jiﬁího Malíﬁe (Role církevní správy ve
v˘voji katolick˘ch spolkÛ a stran v 19. století), Jany Kubíãkové (Kostelní
jednoty jako zakladatelky nov˘ch chrámÛ 1890-1935) a Lenky a Petra
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Jiãínsk˘ch, kteﬁí se zamûﬁili na jednu kapitolu z dûjin perzekuce katolické
církve komunistick˘m reÏimem (Katolické akce na Moravskobudûjovicku
v roce 1949).
Na závûr alespoÀ struãné zhodnocení sympozia. Jako na v‰ech konferencích i v Mikulovû zaznûly jak pﬁíspûvky bilanãního charakteru shrnující pﬁehlednû dosavadní bádání, tak také pﬁíspûvky pÛvodní, seznamující
odbornou obec s aktuálním stavem v˘zkumu. Je tﬁeba zdÛraznit, Ïe druhá
skupina byla jednoznaãnû v pﬁevaze. Domnívám se, Ïe jakkoliv byla jádrem sympozia problematika církevní správy v archivnicko-historickém
pojetí, ﬁada pﬁíspûvkÛ mÛÏe zaujmout i odbornou obec religionistÛ, která
jistû uvítá pﬁipravovan˘ sborník.

