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Pedmluva.

Na podzim roku 1888 navštívil Horu Athonakou Vídeský

universitní docent p. Josef Strzygowski, pozdji professor déjin

umní na universit Štyrskohradecké (a nyní Vídenské). Vdl
o mých píspvcích, v „Osvt" uveejnných, a uinil mi návrh,

abych nco o Athon napsal také pro tenástvo nmecké, nebo

co dosud tištno bylo po nmeku, pocházelo z péra cizinc, kteí

pravideln pouze krátký as na Svaté Hoe pobyli. O vydání

spisu chtl se sám postarati. Minuly dv zimy, rukopis byl

hotov, ale vyjednávání s knihkupci se ' nedailo, nakladatel na

spis mj se nenašel.

Po uplynutí nkolika let rozhodl jsem se zaslati rukopis

do Sofie, aby kniha v jazyku bulharském vyšla, nebo na Athos

picházelo pomrn nejvíce poutník z Bulharska, kterým popis

hory Athonské mohl se hoditi. Tehdejší ministr osvty jevil také

ochotu poskytnouti pomoci k vydání, postavil však výminky,

kterých jsem já pijmouti nemohl, leda kdybych byl v Sofii

sám bydlel. Na žádost mou zaslán rukopis do Srbského Blehradu,

kde vyšel nákladem státní tiskárny r. 1898 pod názvem „Svta

Gora", byv peložen do srbštiny prof. Dimiem. *)

Kniha, kterou nyní obecenstvu eskému pedkládám, není

pouhý opis práce prvnjší. Spracoval jsem pedmt ten znovu,

a data historická pirozen zstala táž. Ve vypravování djin

až do 12. století držel jsem se výhradn Porfyrija Uspenského,

íd se pak od stol. 13. prameny jinými. Když r. 1892 vydáno

bylo pokraování djin Athonských podle pozstalých spis

L
) Monaxa CaBe Xn.i aHjap ua, CueTa opa. IIpeBeo 'liypa B.

iliíMiih. lieoipan 1896,



Porfyrija Uspenského, naskytla se írii možnost sem a tam nco
doplniti nebo objasniti, k emuž vdné se piznávám. 2

)

Oddíl druhý, obsahující pomry spoleenské, jest práce

úpln samostatná; vylíil jsem podle pravdy zvyky a obyeje

Svatohorc a sepsal tam vlastní zkušenosti své.

Také ást tetí, obchzka po klášteích, liší se od dosa-

vadních „Prvodc" po Athon, nebo nepodává pouze výet kaplí

a relikvijí klášterních, nebo zázraky tam se pihodivší, nýbrž

i vznik a popis každého kláštera, popis dotyných starožitností

a vbec vylíení spoleenského zaízení jednotlivých klášter.

Pvodn bylo mým úmyslem sestaviti pro rodáky své At-

honský slovník, abych je seznámil se životem mnich Athon-

ských, s obady a jejich zvláštnostmi, s djepisem, s životo-

pisy mueuník a jiných vynikajících len, s rozmanitým názvo-

slovím, s místopisuými názvy, a vbec se vším, co se mi zdálo

pozoruhodné; 560 lánk bylo hotovo, ale zvolil jsem formu

mén suchopárnou, chtje tenáe nejen pouiti, nýbrž i obsah

záživnji a zábavnji podati. Výhodou pro mne bylo, že jsem

vládl látkou již propracovanou.

Spisy, jichž jsem použil, uvádím v lánku, který jedná

o literatue Athonské. Opatrn vybíral jsem z nich, co se mi

zdálo vrohodné, podrobuje každý výrok soudné kritice. Svoje

vypravování djepisn jmenuji pouze pehledem historie Athon-

ské; není úplné, nebo nepoužil jsem mnoha listin a ruko-

pisných sborník, jmenovit nemohl jsem prohlédnouti nepí-

stupného archivu protátského. Nemohl-li Porfyrij Uspenskij,

jenž byl pece pravoslavným archimandritem, ml dobrá dopo-

2
) Spis Porfyrija Uspenského o Svaté Hoe Athonské vyšel v nko-

lika ástech pod rznými tituly: l.íIepBoe nyieiuecTBieBi AooHCKie
MOnacTupbi ii ckiiti.1 b"l 1845 ii 1846 roAy. TíacTB I. ota. 1. n 2.,

Kieiit 1877. 2. Boctokt. xpucTiaH ckííí. KieBT> 1877. 3. Aooht>.

ITepBoe nyieiuecTBie bt> AeoHCKie MOHaciwpti n ckhtli

bi» 1845 roiiy. BTopoe nyieniecTBie no batoh ropt Aoohckoíi
BiroíH 1858, 1859 i 1861. MocKBa 1S80. 4. IIcTopia Aeona, 2 ^acTii,

KieBT. 1871, 1874, doplky 1877. 5. IIcTopifl AooHa. ^acTb III. Aoohí.
mo ii ani e ckííí. Ota. BTopoe. Pod redakcí P. A. Syrku vydala Petro-

hradská akademie nauk v Petrohrad 1892. — Viz též Krumbacher,
Geschichte der byzantinischen Literatur str. 513 — 14 a KoHiaKOBi,
naMíjTHMKii xpncTiflHCKaro ncKycTBa na AeoH-fe, C. IIeTep6ypn> 1902, str. 5.



ruení a vládl výborn jazykem eckým, znamenitý Tra g os

v originále vidti, tím mén poštstí se jinému cizinci nahléd-

nouti do listin protátských a poíditi sob jejich opisy. K tomu

hodil by se pouze ten Svatohorec, jenž tže z obecné dvry,
byl by znalcem starého písma a djepisu a chtl by se vnovati

celým srdcem úloze své.

Moje pání, podati djiny Svaté Hory Athonské v rouše

eském, vzbudilo snahu druhou, sestaviti totiž historické události

Chilandaru v jeden celek,'nebo sbíraje látku pro djiny Athonské

vbec, shledal jsem i pro djiny Chilandaru tolik látky, že

jsem se mohl pokusiti o to, což má býti budoucn úkolem

mým (a nemalou chloubou by bylo), t. abych se) stal djepiscem

kláštera svého.

Na den sv. velkomuenníka Dimitrije Solunského 1900.

Sáva Chilandarec,

mnich a knihovník klášterní.



Úvod.

V evropském Turecku, v krajin Chalkidické, náležející

k jižní Makedonii, vybíhají do moe Egejskébo ti poloostrovy,

tvoíce dva veliké zálivy, totiž Solunský a (Manský, a 2 menší,

Kasanderský a Svatohorský. Nejvýchodnjší poloostrov, vesms
hornatý, koní na jihu svém mohutným kuželem, skládajícím se

z prahorské bidlice. Ve smru severním lze jak na východním,

tak i na západním pobeží stopovati konglomeráty, žárem speené.

Ona hora kuželovitá jmenuje se ode dávna Athos i-li Athon.

Podle bájesloví eckého nabyla jména toho po jakémsi

obru Athosovi, který prý žil nkde na behu moe Egejského.

Starým ekm slul poloostrov ten Akte, ímž rozumli však

vbec pobežní krajinu. Nyní znám jest u západních Evro-

pan jménem Mont Athos. Vlachové nazývají jej Monte Santo,

dnešní Rekové Agion Oros, Turci Ajnaros, u Jihoslovan ujala

se forma Athon (Aton), což Rusové vyslovují Afon ; druhý obecný

název u Slovan jest Svatá Hora (CBeTa ropa), nebo zalid-

nna jest pouze mnichy, kteí se zamstnávají výhradn boho-

službou, vedouce život poustevnický, svatý.

Hora Athonská leží na 40° 10' s. š. a na 22° v. d. (od

Paíže). Podle map práv ve vrcholu hory kižuje se rovno-

bžka 40° 10' a poledník 22°. Co do výšky Athonu vlastního,

slaven byl od starých spisovatel jakožto hora velmi vysoká, sn-
hem vždy pokrytá, jež sáhala do oblak. Byla zajisté asi lesna-

tjší tehdáž, a v tom smyslu byla Orfeem a Theokritem opvo-

vána. Botanik Grisebach uril roku 1839 výšku Athonu podle

bodu varu na 6438 stop, ped ním Anglian Copelaud našel 6349

angl. stop, což by dle nové míry inilo 1936 metr; jiná mení
nejsou známa, a v cestopisech rozmanité údaje se vyskytují.
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Obr. 1. Pohled na Athos z moe.

Provlaka, u Rek Provlakos, jmenuje se nyní úžina zemská,

která spojuje poloostrov náš s pevnou zemí; odtud obnáší délka

jeho po každé stran asi 12 hodiu, tak že objem by ítal

24 hodin chze pší, šíka obnáší asi dv hodiny cesty; pro

hornatost pdy nelze jí uriti pesn. Od Provlaky znenáhla

Obr. 2. Pohled na Athos od msta Kareje,
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stoupá hbet horský až do výše jednoho tisíce metr. Tam,

kde piléhá k vrchu mnohem vyššímu, vysílá k východu a zá-

padu množství rozsoch, které tvoí širší i užší údolí rozli-

ného smru, jejichž dno brázdí vtší nebo menší potoky, jež

pijímají vodu ze všech úžlabí a roklí, aby po krátkém toku

do moe se vlévaly. Ústí jejich bývá obyejn zaneseno pískem.

i

Obr. 3. Obraz krajiny Athonské. (Cesta k arsán Zografské).

Pouze pi nahodilém rozvodnní proráží je prudký nával vody.

Málo jest potok, které i v lét mají dostatek vody, nebo
vtšina obyejn vysýchá vedrem letním, tak že teprve podzimní

dešt koryta jejich naplují.

Na severovýchodní stran poloostrova tvoí delší ostrožnu

mys Plati, uzavíraje s jedné strany zátoku Jerisovskou, jež po-

skytuje dobré pístavišt lodím proti boulivým vtrm východ-

ním. Mysy jiné, jako Sv. Jií, Smyrna, Kaštanu, Sv. Theodor,

jsou nepatrné a mají význam pouze místní. Hluboko v zálivu

Svatohorském blíže Provlaky nalézá se souostroví Muliaui, pa-
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tící ku poloostrovu, které jest majetkem jednoho kláštera

Svatohorského.

Zkušené oko botanikovo sezná snadno, že flora poloostrova

se dlí na nkolik pásem. Od behu moského poínaje do

výšky nkolika set metr pokrývají svahy a údolí vždy zelené

stromy a kee, jako dva druhy dub Quercus Uex (aria) a

Quercus coccifera (pewiar), pak Arbutus (kumarina), Phyllyrea

(šimšír), Erica, Laurus (dafin), Olea (maslice), Ilex (pernar bílý),

Rhamnus (zeleník), Pistacie (smrdlík), Myrthus; polohy vyšší

náležejí k pásmu druhému, ve kterém se daí, jmenovit v pd
hlinité, kaštany, buky a duby, promíchané jedlí; les roz-

sáhlých netvoí jasan, javor, osyka, eáb, habr, nýbrž rostou

ojedinle; v pd písenaté pevládají borovice (Pinus mari-

tima Lam. a P. Pinea L.)
;
ve vlhku daí se pedevším plata-

nm, bestm, olším a vrbám. Jiná dv pásma najdou se pouze

na vrchu Athonu, kde pestává les listnatý a poíná pásmo

les jehlinatých (Pinus Laricia a P. Picea), pásmo alpské, nad

ním se nalézající, vyznauje se kvtenou, obsahující na 60 druh
rostlin.



ÁST I.

Události djepisné na Sv. Hoe Athonské.

1. Doba pedkesanská.

Poloostrov Athonský zalidnn byl ze sousední Makedonie

a Thrákie, kde rzní národové stídav sídleli, mezi nimi ze-

jména Hellénové a Pelasgové. Okolo r. 500 ped Kr. jmenují

djepisci etí, t. z v. Skylax, Herodot, Thukydides a Diodor Si-

cilský nkolik mst, která se nalézala na pobeží poloostrova;

jsou to Dion, Thyssos, Kleone, Akroathos, Olofixos. Na šíji,

kterou pozdji dal prokopati Perský král Xerxes, stály San a

Akanthos. Neznámo, kde asi ty osady ležely, pouze pi nkte-

rých se udává, na které stran poloostrova byly. Pouze podle

zachovaných zbytk práce kamenické lze souditi o nkdejších

místech jejich. Tak kladou starožitníci msto Dion tam, kde se

nyní nalézá klášter Vatoped, Thyssos stál prý blíže kláštera

Pantokratoru, Kleone v okolí kláštera Filothea ; Akroathos klade

Strabon na úpatí vrchu Athonského. Osada Charadria rozkládala

se tam, kde klášter Xiropotam, Olofixos na území kláštera

Kastamonitu. Ke které národnosti náleželo obyvatelstvo osad

tch, nelze íci. Byli to snad Kekové a starší obyvatelstvo ped-

ecké, Pelasgové, ježto se pipomíná, že v nkterých osadách

znali dva jazyky, hellénský a druhý barbarský.

Poloostrov Athonský stal se památným tím, že Peršané

prokopali tamjší úžinu zemskou. Když t. se ztroskotalo lo-

stvo perské na pobeží Athonském r. 493 p. Kr. vojevdci

Mardoniovi, rozkázal Perský král Xerxes, syn a nástupce Da-

reiv, prokopati za píinou bezpenjší plavby a snadnjšího
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vyhnutí hoe Athonské prplav. Práce ta trvala ti léta (483 až

480); Herodot popisuje ji dosti obšírn ve svých djinách. Ku

vykopání prplavu hodilo se místo na severním konci poloostrova,

kde se rozkládá nížina s pahrbky nepatrnými a dotyná úžina

jest asi pl hodiny zšíí. Pijely perské válené lodi z jednoho

pístavu u poloostrova Thráckého, vezouce vojsko rozmanitých

národ, které musilo kopati; jedni dlníci stídali se s druhými

a nade všemi hvízdal bi. Herodot udává zevrubn, že prplav

prokopán od zálivu Akanthského (nyní Jerisovského) pímo

k mstu San u moe na stran druhé pi zálivu Singitském

(nyní Svatohorském). Na kopání mli dozor dva Peršané, Bu-

bares Megabazv a Artachaees Artaev. Práce byla rozdlena

mezi národy po délce a každému byl pidlen kus. Když prkop
byl již hodn hluboký, kopali jen lidé dole stojící, druzí pak

podávali vykopanou zem jiným, výše na podlaze postaveným, ti

zase jiným, až se dostala k tm, kteí stáli nejvýše, a ti ji vy-

nášeli a odhazovali. K tomu dodává Herodot zajímavou podrob-

nost, že jiní národové, krom Foenian, práci mli dvojnásob-

nou, ponvadž jim svahy prkopu padaly dol, a to proto, že

dlali šíku prkopu stejnou nahoe, jako dole. Ale Foeniané

prý, jak vbec byli chytí, dlali píkop nahoe dvakrát širší,

než ml býti a pokraujíce v práci dol, poád jej zužovali, až

se vyrovnal šíce dílc ostatních. Prplav byl tak široký, že

dv válené lodi mohly v nm vedle sebe plouti. Když Xerxes

na váleném tažení svém pišel do msta Akanthu, zemel
Artachaees, dohlížitel prkopu a poheb jeho byl peslavný.

Tehda prý pronesl Xerxes ona vzpupná slova, která teme
u Plutarcha: „O Athone, hrdá vysoino, nebe podpírající 1 Ne-

smíš mi cestu zameziti, jinak srovnám té se zemí, hlavu tvou

vrhnu do moe."
Nkteí novovcí cestovatelé, kteí hledajíce stopy kanálu

Xerxova, v tch místech nieho nenašli, vyslovují pochybnost,

zda-li vše, co se o nm píše, jest pravda. Prplavu skuteného
tam ovšem již není, nebo koryto jeho dávno již jest zaneseno

pískem z moe a po celé délce plní se zemí, snášenou pívalem
s pahork sousedních. Praví se ostatn, že prý mniši sami se

piiovali, aby se stal kanál nepotebným za píinou vtší

bezpenosti ped moskými loupežníky. Stopy prplavu oznauje
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nyní rada prohlubní a rýh, které za vlhkého poasí bývají dílem

naplnny vodou, dílem jsou porostlé travou a chrastím. Od jihu

jest svah mírný, na severu ponkud píkejší, tak že kde poloha

to dovoluje, oe se až k samému prplavu, jehož šíka nynjší

obnáší 30 krok.

Od Thukydida, uej výbornjšího historika eckého, jenž psal

asi 40 let po Herodotovi a krajiny pi bezích makedonských

dobe znal z vlastního názoru, dovídáme se, že Athonci utrpli

dosti škod ve válce peloponnésské. Tehda Brasidas, vojevdce

Spartský, dobyv Amfipole, pitáhl na poloostrov Athonský, jehož

obyvatelé se brzy Sparanm poddali, až na msta ohrazená,

Dion a San, jejichž okolí zpustošeno. Tyto dv osady byly asi

nejlidnatjší a žily v pátelství s Athéany. R. 348 p. Kr. pi-

pojil Filipp Makedonský k své íši všechna msta Chalkidická

a tudíž i Athonská, kteráž pak v držení Makedonie zstala až

do nastoupení panství ímského. Za Makedonského krále Ka-

ssandra vznikla nová osada pode jménem Uranopol, nejisto však,

na kterém míst založena byla ; klade se obyejn do severní

ásti poloostrova. Nco pozdji pemnn byl název osady Cha-

radrie ve Stratonika, na poest královny Syrské Stratoniky,

která byla dcerou krále Makedonského.

Makedonie (a s ní i Athos) pozbyla své samostatnosti r.

148 p. Kr. stavši se provincií ímskou. Msto Akanthos, které

vítzm kladlo odpor, bylo vydrancováno a obyvatelstvo jeho

vtším dílem pesídlilo se do sousední Apollonie, bývalého to

pístavu msta ^kanthu. Msto toto prostíralo se mezi obma

zálivy t. j. Singitským a Strymonským, majíc v každém zálivu

pístav, a platilo za nejbohatší ze všech ostatních mst athon-

ských, nebo obchod s výrobky hornickými byl hlavním prame-

nem zámožnosti jeho obanstva. Apollonia, která stála na míst

nynjší vesnice Jeriso (Hierissos), stala se památnou tím, že do

ní zavítal apoštol Pavel na své cest z Amfipole do Thessalo-

niky. Apollonané jej však pronásledovali, proež sv. Pavel se

ukryl mezi stádo vol a potom do jakési jeskyn, ve které noc

pespal. Jeskyn tato se dosud ukazuje a koná se tam pobož-

nost na den sv. apoštol Petra a Pavla.

Od té doby, co se dostal Athos v moc ímskou, nalézáme

u djepisc ímských leckterou poznámku, která se týká jeho
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i nejbližšího jeho okolí. Zempisec StraboD, jenž zemel r. 29

po Kr., uvádí na poloostrov Athonském osady: Dion, Kleone,

Thyssos, Olofixos, Akrothoon, tedy práv tytéž, které již ped
400 lety t. zv. Skylax jmenuje. U jiného djepisce ímského

Pomponia Mely jest zpráva o bývalém mst Akroathu, jež

leželo pod vrchem Athonem, asi tam, kde se nyní nalézá pou-

stevnická osada Kereša, v jejímž okolí se zachovaly stopy staveb

hradebních. V místech tch nalezen také mramorový kámen

s nápisem eckým (39 cm dlouhý a 24 cm široký). Nedatovaný

nápis tento oznamuje, že obecní rada Akroathu schválila volbu

Dorothea, syna Mirmikova z Alexandrie, za konsula svého, ježto

se stal dobrodincem Akroahan a že pro vnou pamt zhotoven

byl nápis ten a postaven na místo posvátné.

Porfvrij Uspenskij, jenž r. 1845 obdržel tuto kamennou

desku od mnich škitu sv. Anny darem a dopravil ji do mst-

ského musea v Odesse, klade nápis ten do let 196-181 p. Kr.

V polovici prvního století po Kr. zniilo msto Akroathos

zemtesení, jehož pevraty leckde ješt jsou viditelné. Porfyrij

Uspenskij dovolává se i Strabona, jenž uvádí Akroathos v zem-
pisu svém, kdežto Mela, který Strabona pežil, praví, „že pod

vrchem Athosem bylo msto Akroathos, ve kterém, jak se prý

vypravuje, žili lidé dvojnásob déle, než v jiných krajinách".

Dlouhovkost tato zakládala se zajisté ve vyšší jeho poloze,

v istém vzduchu horském. ásten platí to i podnes o polo-

ostrov Athonském vbec, nebo kláštery vysoko položené mají

vždy lepší pomry zdravotní. Ostatn osada Kereša, v jejímž

sousedství stával nkdy Akroathos, platí i nyní mezi mnichy za

nejzdravjší místo pohoí Athonského. Obyvatelé akroathští,

kteí se spasili útkem, založili dv hodiny severnji, v okolí

nynjší lavry sv. Athanasia, osadu novou jménem Athos, kterou

uvádí zempisec Ptolemaios, jenž žil v 2. stol. po Kr. Když

Athanasios klášter svj stavl, použil jist materiálu kamenného,

který tam ležel nahromadn v zíceninách, nebo Athos, podobné

jako jiná msta poloostrova, byl znien astjšími návštvami

pirát arabských. V lave lze spatiti zbytky práce kamenické,

které dosvdují, že obyvatelé ctili Apollona, nebo na jedné

desce z bílého mramoru vydlabán jest obraz boha toho v po-

dob lva, vola požírajícího. Jiná památka starohellénská zacho-

2
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vála se v podlouhlém mramorovém žlabe, zhotoveném podle ná-

pisu od jakéhosi Servilia za úelem zachování pamti pedk
svých, s vyhržkou, že kdo položí do hrobnice té nkoho cizího,

bude povinen zaplatiti pokutu dvou tisíc penz drobných.

Plinius starší (r. 79 po Kr.) pipomíná ve svém popisu

Athonu osady Urauopol, Thysse, Kleone, Apollonia, nezmiuje

se však o San, Dionu, Stratonice a Olofixu; za to uvádí nová

jména osad Paleochori a Kaneri. Za asu jeho Xerxv prplav

ješt trval, ježto Plinius sdluje délku jeho a také objem ce-

lého poloostrova, jenž od vlada ímských vymen na 12 mil,

což by jaksi souhlasilo s udáním spisovatel eckých. Zazname-

nati sluší výrok císae Marka Aurelia Antonína o Athonu: „Asie

i Evropa — úhly svta, veškerá moe — kapka svta, Athos

— zrnko svta, všichni asové — okamžik vnosti." Lucián

v pojednání svém o dlouhovkosti lovka postavil za píklad

Athonce, kteí dosahovali 130 let života svého. Za panování

císae Klaudia II. (268—270) Gótové, kteí již od r. 238 pod-

nikali své vpády na poloostrov Balkánský, vtrhli až do Thrákie

a Makedonie; navštívili tudíž asi i poloostrov Athonský a oblé-

hali Solun, museli však ped vojskem ímským se vzdáliti.

R. 269 zvítzil Klaudius II. nad nimi v bitv u Nise, kde jich

padlo 50.000. ásten pohynuli i ranou morovou, ásten pod-

robili se ímanm, klidn se usadili anebo vstoupili do ímské

služby vojenské.

Na Athoné byl ctn vbec Jupiter (Zeus), jehož socha

stála prý na vrcholu hory, pozdji oblíben také Apollon; v el-

njších klášteích lze pozorovati sem a tam zazdné desky ka-

menné s obrazci významu mythologického a sarkofágy s nápisy.

Ve Vatopedu zachovalo se vyobrazení dvou božstev ve zpsobu

rohaté hlavy oví a hlavy loví se zubatým vncem; ve skla-

dišti klášterním slouží nyní ku pechovávání oleje dv mramo-

rové rakve nebo vlastn schránky na popel s nápisy, z nichž

jednu zhotovil pro sebe a ženu svou Dionysios, druhou pak

Germán Irakla, oba s výhržkou tehda obvyklou, že kdo by

položil tam cizího, má zaplatiti pokutu dvou tisíc foll (mince

drobná). Na první rakvi není letopotu, na druhé te se rok 351,

který Porfyrij Uspenskij pevádí na rok 321 po Kr. Obé rakve

mohou býti dkazem, že na poátku 4. století obyvatelé dionští
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nebyli ješt vesms kesané. Klášter Esíígmen má rovnž dosti

hlubokou mramorovou rakev, která se napluje nyní olejem. Na
svrchním kraji jejím jsou vtesány dva nápisy ecké, podle kte-

rých v rakvi se pechovávaly ostatky otce i syna, kteí byli

gymnasiarchové a osoby úední, neudává se však, z kterého

msta ani letopoet; na jedné stran hrobky vydlabány byly

oblieje, jež mniši otloukli a dvma kíži nahradili.

V okolí Chilaudaru vidti jest pozstatky zdí kyklopských,

které se piítají starým Pelasgm; obkliují pahrbek, zvaný

Samaria a sloužily za zdi hradební. Obyvatelé piln vzdlávali

níže ležící polnosti i-li zahrady ; veliké hromady pracn nasbíra-

ného drobného kamení vydávají svdectví o innosti tehdejších oby-

vatel; místo toto, posázené nyní stromy olivovými, obdrželo

název Serandakupa, t. j. tyicet hromad. Celé okolí slulo nkdy
Chrusia, jak se doísti mžeme v zlatých bullách eckých i srb-

ských panovník 14. století. Úlomky prejz, užívaných ku

pokrývání stech, po pahorku roztroušené, ukazují, kde stála

stavení obytná; také nalézáme tam stepy hlinných nádob.

R. 1897 vykopali dlníci pi dobývání paez pístroj zvláštního

druhu, z hlíny zhotovený a dobré vypálený, pravdpodobn žert-

veník, skládající se z jedné naklonné desky, pl metru široké

a metr dlouhé, na jejímž dolním kraji pilepena jest nádoba na

zpsob kotle, v jehož dn otvor zalit byl olovem; pedstavuji

sob, že obt ležela na tabuli a krev že tekla do okrouhlé nádoby.

Nález nebyl ušeten, 'nýbrž svévoln roztluen. Tlouštka jeho

po krajích obnášela asi ti centimetry.

Všechny osady na poloostrov byly pomrn malé, ale

zdmi obehnané. Míti pístav na blízku, bylo jim nco nevy-

hnutelného, ježto provozovaly námoní obchod. Vládu mly
vlastní a jsouce neodvislé, mohly zavírati smlouvy a spolky po-

litické, s kým chtly. ím se zamstnávali jejich obyvatelé, pro-

zrazuje již samo okolí. Byl to rybolov, sbírání moských hub,

porážení díví, pálení uhlí a vápna, pstování kee vinného,

strom olivových a oíšk lískových. Stavba dom nelišila se

valn od nynjších osad pobežních. Budovy stály tsn pi sob
v poloze amfiteatrální, tvoíce úzké ulice; spodek byl z kamene,

stny ze díví, blinou neb maltou omazaué, stechu pokrývaly

prejzy (keramidy), komín vbec nebylo. Athonci ztratili svoji

2*
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svobodu politickou nejprve ve válce peloponnésské, pak podlehli

králm Makedonským a konen ímanm, záviseli pak od

prefekta Solunského, neb Solun byl hlavním mstem praefektury

Illyrické (Illyrika). Že v dob pedkesanské obývali poloostrov

slovanští Cakoni, dovozuje Porfyrij Uspenskij rozlinými i nyní

zachovanými jmény s koncovkou „ca u
,
jako: Vanica, Chromica,

Kumica, Kalica, Minica, Molivduca. Porfyrij Uspenskij byl

znalec jazyka cakonského, ehož dkaz podal tím, že piložil ke

spisu svému „Vostok christianskij" gramatiku cakonskou. Staré

podání Svatohorc tvrdí, že Cakoni založili Kárej i za vlády

makedonské a že pinesli s sebou ke lískový, který na polo-

ostrov zdomácnl. Cakoni poetní sídlí dosud v Peloponnésu,

kamž se dostali v dob slovanského sthování na poloostrov
v

Balkánský, t. na rozhraní stol. 6. a 7. po Kr. Re jejich jest ostat-

ním ekm tém nesrozumitelná a vyznauje se jakýmsi slovan-

ským pízvukem, který jest zajisté zbytkem jejich pvodní
mluvy slovanské.

2. Od století tvrtého po Kr. do století desátého.

Doba kesanská na poloostrov Athonském zahajuje se

obyejn legendou, podle které Matka Boží po nanebevstoupení

Pán chtj íc navštíviti sv. Lazara, jenž byl biskupem na ostrov

Kypru, vtry nepíznivými zahnána byla k Athonu, kde na beh
vystoupila a obyvatelm tamjším požehnání udlila. Tradicionáln

vlee se legenda ta mnoha stoletími a byla pijata v popisy

Athonu. Vasilij Grigorovi Barskij, pravoslavný Rus a sám také

mnich, vypravuje ji sice v cestopise svém (z 2. pol. 18. století), ale

zárove podotýká, že nesluší se dávati víru lidovému vypravování,

nebo prý krom Jeruzaléma, Galiley a Egypta jinde Matka Boží

ani necestovala. Otcové církevní píší, že po smrti Ježíšov žila

matka jeho s apoštoly v dom Jana Bohoslovce na Hoe Siónské.

Biskup Porfyrij Uspenskij vykládá legendu tuto v tom smyslu, že

Matka Boží nenavštívila sice poloostrova Athonského, že však obraz

její tam byl pinesen od prvních šiitel uení kesanského,

kteí byli vysláni mezi obyvatelstvo modloslužebné. Jeden z ui-

tel tch jmenoval se Kliment a jméno jeho zachovalo se tím,

že na míst, kde snad nejvíce psobil, vystavn klášteík, jenž
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nazván Klimentv. Státi se to mohlo za panování Konstantina

Velikého, když ke anství pomocí státní se rozšiovalo. Ostatn

nutno míti za to, že již ve století tvrtém kesanství na Athon

a okolí dosti rozšíeno bylo, nebo v Solune vytrpli smrt muen-

nickou r. 288 za cis. Diokleciána a jeho spoluvladae Maximiniána

Demetrios a Nestor. Stavly se tehda nepochybn kostely a uvádjí

se jmenovité místa na poloostrov Athonském, kde vznikly první

chrámy kesanské, jako v Dion, Kleonách, Kareji a blíže Školu.

Zprávu o nich podávají ecké rukopisy neznámých spisovatel,

chované v klášteích Filothei a Kastamonitu, sepsané v 18. stol.

snad na základ spis starších a podání ústního.

Co zízeno bylo za Konstantina Velikého, to vzalo za své

za Juliána Apostaty, zastánce bohoslužby ecké, a tento jen

krátce panoval (361—63). Po smrti Juliánov nastaly opt asy

lepší pro kesany tak, že se mohlo pikroiti k obnov kostel

rozboených. Na poloostrov Athonském pozdvihl se nejprve ze

zícenin chrám muenníka i jáhna Štpána na míst, kde nyní

klášter Kastamonit, témuž svtci zasvcený, se nalézá
;
pi kostele

stál dm obytný pro neženaté knze, jáhny, peditatele i kostel-

níky, ve kterémž spolen žili, nepodléhajíce zákonm klášterním,

jak to tenkráte ve správ církevní bylo v obyeji.

Ohledn obnovení chrámu v Dion za vlády Theodosia

Velikého (379—395) zachovala se povst tato: Theodosius ml
dva syny, Arkadia a Honoria. Jednou když vracel se Arkadius

z lvíma k otci svému do Caihradu po moi, nastala blíže ostrova

Imbru strašná boue, která koráb hnala pímo k Hoe Athouské.

Mladý Arkadius spadl do moe a byl pokládán za utonulého. Když

však po utišení boue octlo se zoufající dvoanstvo v zátoce ped
osadou Dion, kde lo se zakotvila a cestující na beh vystoupili,

našli k svému úžasu a veliké radosti Arkadia, spícího pod trnitým

keem. Arkadius odebral se pak po suchu k otci, který z radosti

nad šastným a zázraným zachránním syna svého dal vystavti

kostel blíže toho místa, kde Arkadius byl nalezen, ke cti zvsto-

vání P. Marie. Uvádí se však i ta varianta, že do moe spadl

syn bratra císaova, jménem Vatov, proež ouo místo pobežní

pojmenováno podle dítte Vatopaide. Avšak klášter píše se po

mnohá století Vatopedion, což by poukazovalo spíše k významu

jinému. Budiž tak i onak, kostel byl vystavn pod ochranou
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císae a hojn obdarován; zachovaly se z nho tyi sloupy

z ervené žuly, které pivezeny byly z íma ku podpoe
stední kupole. O starobylosti kostela toho svdí také ta zvlášt-

nost, že pod oltáem jeho se nalézá studn, z ehož lze souditi,

že na míst kostela stál nkdy chrám pohanský se studní.

Zda-li obnoveny byly kostely v Kleonách a Kareji není

známo, snad osady ty zanikly nebo byly nepatrné. Štpán By-

zantský, spisovatel ecký 6. století, uvádí v seznamu mst Athon-

ských pouze Dion, Athon a Stratoniku — ovšem dílo jeho

(zempisný slovník) zachováno jest pouze ve zlomcích.

Krom tradice o založení kostela v Dion udržela se ješt

jiná povst o návštv císaovny Placidie, dcery Theodosia Ve-

likého. Stalo se to v první tvrti pátého století. Když piplula

na cest své do Caihradu ped Vatoped, kde chtla vykonati

pobožnost svou a vkroila do chrámu, ozval se hlas varující

:

„Stj, necho dále, abys neutrpla". Podle jiných znl prý:

„Stj, nechocf dále, zde není místo pro dv císaovny". Placidia

nevstoupila do kostela. U dveí, kde prý se to stalo, vymalován

na stn obraz Matky Boží, ped kterým hoí svtlo neuhasínající.

Placidia dala pistavti k hlavnímu chrámu kapli sv. Demetria.

Povst tato tvoí základ známého zákona o nepipouštni pohlaví

ženského tam, kde se usídlili mniši, který se zachovává až po

dnes, ovšem že s tou výminkou, že v asech nepokojných ven-

kovské obyvatelstvo prchá tam ped nepítelem a hledá úkrytu

v lesích athonských. Do klášter ovšem vpuštno nebývá.

O císaovn Pulcherii (421—452) tvrdí se, že založila za

panování svého mnoho kostel pro mnichy, a dala prý i podnt

ku vystavní prvního kláštera na poloostrov Athonském s ko-

stelem Nanebevstoupení Pán. Stál v sousedství nynjšího klá-

štera Esfigmenu a jmenoval se Simen (Šimen), kterýžto název

byl penesen také na klášter pozdjší, níže na pobeží ležící.

Posud lze základní zdi chrámu toho dobe rozeznati. U tí vý-

klenk, jaké z pravidla ve stn východní se nalézají, pozoruje

se tvar delto vitý, což patrn nasvduje stavb staré. Když

biskup Porfyrij r. 1846 místo to ohledával, ležely tam dva sloupy

mramorové s hlavicemi korintbskými ; r. 1858 už jich ne-

vidl a na otázku, kam se podly, ukázali mniši na vchod klá-

šterní, kde jimi podepen zdný oblouk. Ale Uspeuskij nepoznal
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jich více, ježto byly otesané, ímž jejich vnjší tvar zmnn.
Bhem vku pátého utvrdilo se vbec kesanství na Athon

a povst pipisuje kostelm v Kareji a Cherov (blíže Zografu)

stáí vysoké.

Z djepisu známo, že za Byzautského císae Anastasia

(491—518) zaali Slované pecházeti pes Dunaj, za císae Ju-

stiniánal. (527—565) že zajíždli do Thrákie a Makedonie, došli

až k Solunu a ješt jižnji k Thermopylám. Za císae Tiberia II.

(578-582) a zvlášt za Maurikia (582—602) a Foky (602—610)
ve spojení s Avary vpády a útoky jejich na Makedonii, Thrákii,

ba i Helladu mnohonásobn sesíleny. Slované dobyli tam mst,

ohrožovali samý Caihrad a usazovali se trvale po celém skoro

poloostrov. A na poloostrov Athonský nepišli (nelákala tam

asi nikoho koist bohatá), pece Athonci trpli dost nesnází,

nebo obchod, na který hlavn byli odkázáni, zanikl.

Po smrti Mohamedov (632) zdvihli se Arabové a zahájili

tažení proti jinovrcm, v krátkém ase dobyli Palestiny (637),

usadili se v Egypt (641) a podmaovali pak sob ostrovy.

R. 654 byli již na cest k Caihradu. Konstantin IV. eený
Bradatý (Pogonatos), jenž nastoupil vládu r. 668, válil do r. 676

s Araby, kteí, když nemohli nad Reky zvítziti, konen s Kon-

stantinem mír uzaveli na dobu 30 let. Dlužno míti za to, že

za tchto válek pobeží moe Egejského bylo zpustošeno a že

poloostrov Athonský byl vylidnn, nebo koho Arabové neubili

nebo nezajali, ten jist opustil krb svj domácí, aby hledal

útoišt na místech bezpenjších. Athos byl liduprázden a jaksi

pipraven k novému obydlení, o které vláda také se postarala

z píin dosti naléhavých. Mnišstvo v zemích asijských se roz-

utíkalo ped nepítelem a hledalo ochranu v Caihrad i jiných

vtších mstech, kde se stalo brzo obtížným církevním hodno-

stám i vlád, nebo vyžadovalo podporu v bídném postavení

svém. Tu svolal císa Konstantin Pogonatos r. 680 šestý vše-

obecný koncil do Caihradu, na nmž bylo usneseno v lánku

18., aby osoby duchovní, které opustily místa svá následkem

pepadení nepátelského, ke kostelm svým se navrátily, jakmile

pomine výboj barbarský, který byl píinou vzdálení jejich. Dále

naízeno lánkem 42., aby poustevníkm, kteí chodí v obleku

erném a s vlasy rozpuštnými po mstech, vykázán byl uritý
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klášter; kdyžby do nho nechtli, mli býti vyhnáni z msta,

aby žili na poušti, po které dostali své jméno.

Ustanovení tato mla za následek, že mniši, kteí nechtli

do klášter, sob naznaených, vstoupiti, odkázáni byli na pustý,

neobydlený poloostrov Athonský, pi emž byli vládou i pod-

porováni. Našli se také lidé nábožní, kteí se chtli státi pou-

stevníky a i ze vzdálenjších konin picházeli eholníci, aby

ukonili život svj v osamlosti a stálém rozjímání.

Z tchto prvních obýváte' -mnich Athonu jest znám pouze

poustevník Petr. Životopis jeho dosud zahalen jest tmou. Ví se

pouze tolik, že žil, jinak však zprávy o nm zakládají se pouze

na ústním podání, podle kteréhož prý pes 50 let na Hoe
Athonské poustevniil. Jak a kdy zemel, o tom vypravuje pouze

církevní služba, kterou sestavil mnich Josef r. 880 po pene-

sení ostatk Petrových do kostela v Kareji. Uvádím vypravování

Porfyrija Uspenského, jehož výklad pokládám za vrohodnjší

všech životopis svatých, obsažených v tak zvaných „Patericích".

Petr narodil se v Caihrad a stal se úedníkem vojenským

pi dvoe ; ve válkách s Araby upadl v Sýrii okolo r. 667 do

zajetí a byl odveden do pevnosti Samary na Eufrate. Tam zstal

bezmála devt let, totiž do r. 676. Když Konstantiu IV. uzavel

mír s kalifem, dostal se Petr na svobodu vzájemnou výmnou
zajatc. Obdržev dávno kýženou svobodu, vypravil se do íma,

kde pijal postižku od tehdejšího papeže Agathona. tyi léta

dlel v ím, pak odcestoval na Horu Athonskou, která se do

té doby zalidnila mnichy rznoplemennými a byla tenkráte ástí

diecése arcibiskupa Solunského, jenž byl též vikáem apoštolské

stolice ímské. Petr pišel na Athos r. 681 a usadil se v jedné

jeskyni na jižním úpatí hory, kde prožil 53 let. Nikdo ho ne-

znal, nevdlo se o nm, stravou byly mu plodiny lesní, trávy

a koeny, ohn neml a podobn postrádal i obleku, takže vlasy

a vousy pedlouhé byly jedinou jeho okrasou tlesnou. Byl by

zemel nepoznán v skalnatém brlohu, kdyby náhodou ke konci

života jeho nebyl se zatoulal k nmu lovec, kterému Petr sdlil

bh svého života. O rok pozdji našel lovec ten poustevníka

mrtvého na bídném loži jeho a postaral se, aby mrtvola jeho

penesena byla do kláštera Klimentova, kde jej mniši pocho-

vali v kostele, když se dozvdli o Petrov život asketickém.



25

Zemel r. 734 za vlády císae Lva III. obrazoborce. Ponévadž

Lev III. a jeho nástupci mnichm nepáli, drželi mniši Kliinen-

tovci v tajnosti ostatky Petra blahoslaveného, a se osvdily

jako zázrané.

Klášter Klimentv stál na míst nynjšího Iveru na vý-

chodní stran poloostrova. Podle zprávy o jeho trvání lze souditi

že toho asu bylo již více klášter na Athon, a to blízko ko-

stel, pocházejících z let pedešlých. Tak stál Vatopedion u bý-

valého msta Dionu, Simen pod vrchem Samarií, v sousedství

osady Chrusia, klášter Filothea vznikl na rozvalinách obce Kle-

ony a Kastamonit u chrámu sv. Štpána. Vtší poet klášter

založen byl v území, prostírajícím se od staré Apollonie, nynjší

to vesnice Jerisso až k Megalé Viglé, t. j. na oné vysoin,

která náhle do znané výšky se vypíná a na pi poloostrova

se táhne, tvoíc k severu mys Plati. Krajina tato svou úrod-

ností vábila k usídlení, nebot mniši museli sob chleba svého

sami dobývati, k emuž se hodila pedevším její žíruá zem.

Tam, kde v novjší dob stojí metochy, t. j. klášterní dvorce,

byly v asech dívjších snad kláštery, po jiných zachovaly se

aspo jména. Kláštery prvopoátné mívaly objem skrovný a poet

mnich, v nich žijících, byl nepatrný; starší mnich, pi nmž
bylo nkolik uenník, slul již igumen. Za píinou bezpenosti

mlo stavení vzhled vže, v jejímž horním oddílu nacházela se

kaple; to byly tehdejší monidriony.

Po smrti Konstantina IV. vstoupil na trn Byzantský' syn

jeho Justinián II. (685—711), nazvaný pozdji Rhinotmetos

(Beznosý). Za vlády jeho rozšíili se Slované po celé Makedonii.

Jeden kmen slovanský, od djepisc Rynchini zvaný, usadil se

v Chalkidice, ímž se stal blízkým sousedem mnich Athonských,

tak že jednotlivé rodiny picházely se stády svými až na samý

Athos, kde po domácku se zaizovaly. Nebylo nikoho, kdo by

se jim byl protivil, mniši si netroufali je vyhnati, vdouce, že

panovník není klášterm valn naklonn. Tito Rynchini byli

ješt pohané a mniši pokusili se o to, šíiti mezi nimi kesan-
ství, což ostatn poskytlo pastým tmto vítanou píležitost,

usaditi se mezi mnichy trvaleji pod záminkou, že stálý styk

s nimi bude k jejich vlastnímu prospchu, aby se utvrdili ve

víe kesanské. Mnichm nebylo ovšem vhod, že žili jako ve
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víru svta, v neklidu, vystaveni jsouce leckterým pokušením,

ale asy byly zlé, panovalaf dynastie, jejíž lenové vesms na-

držovali obrazoborcm.

Za vlády císae Theofila (829—842) stihlo veliké neštstí

Horu Athonskou. Panovník tento bojoval bez úspchu s kalifem

Bagdadským, u ostrova Thasu zniili Arabové veškeré lostvo

ek, tak že nepítel mohl bez pekážek osady pobežní dran-

covati a obyvatelstvo do otroctví odvádti. Poloostrov Athonský

trpl strašn, byl loupežníkm moským jaksi na rán a když

jej byli vícekrát navštívili, promnil se v poušt bezliduou. Bylo

to v r. 830.

Po uplynutí as patnácti let vraceli se poznenáhlu mniši

zpt a vyhledávali svoje stará bydlišt, jiní noví se tam usazo-

vali, aby v bázni boží ctnost dokonalosti asketické sob osvojili.

Mezi tmito posledními byl také mnich Euthymios. Narodil se

r. 824 v Galatii v Malé Asii. Jsa šestiletý ztratil otce, matka

syna vychovávala jak mohla a v 17. roce jej oženila. Se ženou

žil pouze jeden rok, pak tajn se vzdálil z rodného domu a šel

na maloasijský Olymp, kdež v jednom kláštee pijal malé po-

stížení mnišské. Skoro 15 let konal rozliné služby pod igu-

menem Mikulášem, když však tento nechtl uznati Fotia, povýše-

ného r. 858 za patriarchu, a proto klášter musel opustiti, použil

i Euthymios píležitosti této, aby se vzdálil z kláštera svého a

putoval k výšin Athonské, která mu již ode dávna vychvalo-

vána byla jakožto místo nejpíhodnjší pro samotáství mnišské.

Než se vydal na cestu, pijal od otce Theodora, vyhlášeného

askety na Olympe, úplnou svatou schimu. Na Athon sdružil se

Euthymios s mnichem Josefem, rodilým Arménem, který již delší

as tam poustevniil a umluvil se s ním, prodlíti 40 dní a nocí

pod šírým nebem a jako vl shrben živiti se jedin travou.

Když provedli toto své pedsevzetí, vyhlédli sob jistou skalní

rozsedlinu, ve které oba prožili celý rok bez ohn v post a

modlitb, aniž jeden na druhého slovo promluvil. Potravou byly

jim žaludy a kaštany, odv jich schátral a po tle ve hnisavých

ranách objevili se ervi. Po uplynutí roku toho opustil Josef

jeskyni a pešel na jinou stranu Hory k jiným poustevníkm,

kterým velmi mnoho vypravoval o zpsobe života Euthymiova.

Tento zstal ješt dva roky o samot, ale pak vyšel ze své
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skalní poušti jako od svatého, ne každému dostupného oltáe.

Pidruživ se k asketm, kteí po výšinách Athonských v pou-

stevnách žili, dobrým píkladem je povzbuzoval. Ztrávil mezi

nimi celý rok, naež vypravil se na Olymp, aby odtamtud na

Athos s sebou pivedl starce Theodora, jeuž zvláštním poslem

o pesídlení jej požádal. Vrátil se z Olympa brzy na Athos,

neduživý však Theodor nemohl žíti v pustinách jeho, kde mu
nemohla býti poskytnuta žádná výhoda. Euthymios vidl se nu-

cen pesthovati se s ním na venek do blízkosti vesnic, kde

vystavl chaloupku a starce obsluhovai. Zdálo se, že nemocnému

lázn prospjí, proto odcestovali do Soluna, kde však otec Theo-

dor zemel. Euthymios zstal nkolik msíc v Solun, kde vy-

svcen od metropolity za jáhna. Pak se vrátil na Athos, kde

ti léta ztrávil a v té dob i svcení knžského dosáhl. Pro

Euthymia, vyhlášeného asketu, pišlo na Horu Athonskou mnoho

mnich, kteí chtli následovati zpsobu jeho života. Hrnuli se

k nmu jako k hlavnímu vdci, knzi i starci, nebo pokládán

byl za ozdobu duchovenstva. Roku 866 utrpli poustevníci mnoho

škod od arabských loupežník moských, jejichž plenní bylo

píinou, že mniši ze strachu se rozutíkali, kam kdo mohl.

Euthymios s uenníky svými usadil se u vesnice Vrasta, ne-

daleko Athonu, který však astji navštvoval, nebo nemohl

odolati touze, aby aspo njaký as ztrávil na skalnatých vý-

šinách jeho. Tam oblažen byl zjevením, které jej vybízelo, aby

na vrchu Peristeri blíže Soluna, kde se nacházely rozvaliny ko-

stela, vystavl klášter. Vnuknutí toho uposlechnul Euthymios,

našel místo naznaené a dal se ihned do práce, kterou pes
rozliná protivenství za ti léta ukonil. Bylo to za panování

císae Basileia I. Mezi uenníky jeho byl také Basileios, po-

zdjší arcibiskup Solunský, jenž sestavil životopis starce svého.

Euthymios spravoval klášter svj více než deset let, založil v té

dob i klášter ženský, odevzdal oba kláštery dozoru arcibiskupa

Solunského Methodia a vrátil se r. 888 na Athos, kde chtl

konen nalézti, po em nejvíce dychtil, totiž nerušený pokoj.

Ale i tam obtžovali jej poustevníci, tak že se ped nimi musil

skrývati. Tam pocítil pedtuchu blízké smrti a protože pál sob
zemíti v úplné spokojenosti duševní a býti prázdnu všech

styk s lidmi, dal se tajn s uenníkem Georgiem pevésti na
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ostrov Jera, kdež žil nkolik msíc letních. Pak se rozstonal

a za ti dni, 15. íjna 889, ducha svého vypustil. Netlící tlo

jeho bylo r. 890 pevezeno do Soluna, a proto nazván Euthy-

miem Solunským.

Životopis tento stává se tím zajímavjším, že se dovídáme,

jak poloostrov Athonský r. 866 od mnich byl opuštn a teprve

za panování Basileia I. (867 — 886), který mocnou rukou ne-

pátele pokoil, mniši na novo usazovati se tam zaali. Zacho-

valo se sigillion Basileia L, t. j. pergamenová listina, na které

pipevnna jest pee olovná, pocházející nepochybn z r. 872,

kde císa bére v ochranu poustevníky Athonské, aby jich ze

života rozjímavého nevytrhovali obyvatelé sousedních vesnic ani

pastýi stád koujících, tak, aby poustevníci modlili se za sebe

a za celý svt kesanský. Jest to první listina, která jedná

o poustevnících, obývajících Horu za píinou života asketického,

která potvrzuje znan podání, jež se udržovala v ústech mnich
na základ pouhých domnnek a kusých zpráv životopisných.

Mezi prvními mnichy, kteí se vrátili po tetím zpustošení

Athonu, byl Jan Kolová, jenž severn od Provlaky založil klášter.

Od císae Basileia I. vyprosil sob pozemky, až k hradbám

staré zpustlé Apollonie se prostírající. Teprve mnohem pozdji

picházeli osadníci cizí, a protože vtšina jich pocházela z ves-

nice Eresu na ostrov Mitilini, byla Apollonia od nich pezvána

Jerisso v upomínku na bývalý domov jejich. Mniši Athonští

podrobili se dobrovoln Janu Kolovovi, který jako starý asketa

požíval všeobecné dvry. On vymohl onen ochranný list od pa-

novníka, kterým pojistil mnichm vtší bezpenost a nerušený

klid zamezováním píchodu cizinc. Dokud Jan byl živ, bylo

dobe, nebo choval se k Athoncm jako dobrodinec, jakmile

však zemel, nastala zmna. Jeho nástupci byli vládychtiví,

zištní a hledli poustevníky vykoisovati, pokládajíce je za pod-

dané kláštera. Ale tito brzy se osvobodili z nemilého sob po-

stavení, oddlili se od klášterníkv kolovských, urili Kareji za

sídlo ústední a zvolili sob próta t. j. prvního mezi mnichy,

jenž v Protát bydlel ve zvláštním stavení, v jehož sousedství

stál kostelík, kde mniši shromáždní svá konali. Nebylo to za-

ízení nové, nebo pipomíná se již od prvního píchodu mnich
na Athos kathedra starc jako místnost obecná, kde sporné zá-
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ležitosti se vyjednávaly. Byla prý asi tam, kde jest nyní metocli

iverský, t. jižn Provlaky. Tehdy (okolo r. 875) pihodilo se, že

v kláštee Klimentov byly nalezeny ostatky Petra Athonského,

jenž více než 140 let tam byl pohben. Byly s velikou uctivostí

peneseny do kostela karejského a v jeho pedsíni umístny.

Nástupcem Basileia I. stal se syn jeho Lev Moudrý (886

až 911). Nebylo míru mezi mnichy Athonskými, klášterníci ko-

lovati osobovali si poloostrov celý, znepokojovali poustevníky

dávajíce v nájem pastvu lesní a hrozili jim vyhnáním z Hory.

Za tou píinou vypravil se první prót Ondej do Caihradu,

aby císai osobn pednesl stížnost Athonc a prosil o vyízení

spor mezi nimi a klášterem Kolovovým. Panovník dal záležitost

tu vyšetiti a výsledek vypadl pízniv pro poustevníky. Zvláštní

listinou uznána samostatnost anachoret pes to, že vtším dílem

po samotách bydleli, nebo klášter hojn obydlených na Athon
ješté nebylo.

Císa Konstantin VIL Porfyrogennetos byl pi smrti otce

svého teprve šestiletý. Romanos Lakapenos, jenž uren mu byl za

spolu vládce, povýšil své dva syny za císae a ode všech tchto

ty císa podepsána jest zlatá bulla, která potvrzuje, že Hora

Athonská náleží mnichm tam žijícím, kteí se osvobozují od

jakékoliv povinnosti státní, obecní i církevní. Podle domnnky
Porfyrija Uspenského vydána b)la listina tato r. 920, a to nej-

spíše proto, že nov jmenovaný biskup Jerissovský potahoval

poustevníky ku pracím robotním. Za vlády dotených císa
(914—959) žil na Athon mnich Pavel, eený Xiropotamský.

Tento narodil se v Caihradé, a tvrdí se obecn, že byl synem

cís. Michala Rhangabé (811— 13). Ponvadž však jest známo,

že Pavel byl vrstevníkem Athanasiovým a nkolik let po mn
zemel, byl by dosáhl vku více než dvou set let, což není

pravdpodobné. Pavel byl muž znamenitý, vynikal vzdla-

ností a byl snad zpízun s nkterým rodem panovnickým,

vyuoval dti Romana Lakapena, jehož dcera Maria se provdala

r. 927 za áe Bulharského Petra. Pavel pozván byv od áe
Petra k jeho dvoru, ml se státi missionáem národ slovan-

ských, poloostrov Balkánský obývajících, ale buo! neznalost ja-

zyka slovanského, bud nechut k veejnému a dosti tžkému po-

volání bránila tomu. Spíše oblíbil sob Pavel zpsob života
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tehdejších poustevník makedonských, kteí v horách lesnatých

se ukrývajíce, životu nábožnému klidn se oddávali. Hov ná-

klonnosti své k tišin a samotáství, vypravil se Pavel na Athos,

našel starce, u kterého seznal mravy a obyeje asket, pak sám

mnichem stal se pode jménem Pavel, nebo díve nazýval še

Prokop. Touže po úplné samot, usídlil se u podnoží vrchu

Athonu na stran západní, kdež od temene hory rokle se otvírá,

která slouží v zim za odtok vody snhové nebo dešové. Jest

to onen suchý potok (xiropotamos), podle kterého dostal Pavel

jméno Xiropotamský. Tam vystavl sob poustevnu, nemohl však

zabrániti, aby v okolí neusadilo se více poustevník, kteí pod

jeho vedením chtli vésti život co nejpísnjší. Žili po zpsobe

škitském v jednotlivých chýžích v potu prý okolo šedesáti duší.

Aby mli místo ke spolené bohoslužb, podnikl Pavel stavbu

kostelíka, jenž zasvcen sv. Jiímu. Pro sebe zídil skrovné

obydlí klášterní, které pouze s nkolika bližšími uenníky obý-

val, aby v mlenlivosti, pracovitosti a pobožnosti žili a Boha

oslavovali, nebo jiného úelu podobné hesychasteriony (isycha-

stiriony) ani nemly. Prostedk penžitých poskytli nejspíše

cár Bulharský a Romanos Lakapenos. Poslední daroval Pavlovi

znanou ást kíže estného, která dosud tvoí nejdražší poklad

mnich Xiropotamských. Kdy náš Pavel zemel, není známo

urit. Dosáhl však vku více než sto let, nebo zachoval se

podpis jeho na listin z r. 1011. Pohben nebyl na Hoe Athon-

ské, nýbrž mrtvola jeho pevezena do Caihradu a tam uložena

v hrobce rodinné. Byl totiž Pavel holobradým a tehdáž nesmli

se pochovávati na Athon lidé bezvousí; také uvádí se, že byl

kleštncem.

Ve všech slovnících, jedná-li se o popis Athonu, píše se,

že Romanos Lakapenos vystavl r. 920 klášter Xiropotamos,

který proto platí za nejstarší klášter Athonský. (Viz také Riegrv

i Ottv Slovník Nauný.) Pomáhal-li Romanos skuten pi
stavb klášterní, dlo se to u Otce Pavla pi pvodním Xiro-

potamu; z píin neznámých založili mniši pavelští pt hodin

severnji filiálku na míst bezpenjším a nazvali ji Xiropotam,

kdežto klášteru mateskému po smrti jeho zakladatele se dostalo

jména Sv. Pavel. Dnešní Xiropotamci honosí se dvma bullami,

které Porfyrij Uspenskij však zavrhuje a za podvržené prohla-
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suje. Jednají o jednom a témž pedmte, ale obsahem svým

nesouhlasí. Uvádím výtky aspoh v hlavních kusech, jak je uvádí

Uspenskij v cestopisu svém:

1. Pavel jmenuje se v exemplái prvním knzem, zpovd-

níkem cis. Romana, synem Prokopie a Michaela, kdežto v dru-

hém se jmenuje také archimandritem. Ale ve stol. 10. a ješt

i pozdji archimandrit vbec nebylo. Dále platí za uitele dtí

Romanových a syna císae Michaela Rhangabé.

2. Podle bully první daruje Romanos klášteru potebné

náadí kostelní a v bulle druhé stojí, že vystavl klášter, ale

nic nedaruje.

3. V první se uvádí, že Romanos vystavl vže a vysoké

zdi, pak byty hostinské s postelemi a nemocnici pro osoby ze-

stárlé, listina druhá udává, že vystavl jenom vže a nemocnici,

o postelích se nezmiuje.

4. V exemplái prvním vychvaluje se život mnich, pobož-

nost a pilnost jejich, což pi druhém exemplái úpln chybí.

5. V první bulle líí se obšírn, jak Romanos vstoupil do

pokladnice v prvodu mnoha knží i magistr, aby sv. kíž od-

tamtud vynesl, v druhé stojí pouze, že císa s nkolika osobami

klenotnici navštívil.

G. Podle jedné daiuje Roman klášteru roní dchod 1800

penz zlatých a ti domy, podle druhé zlaté bully pouze 800

zlaák a dva domy.

Také se uvádí, že Xiropotam byl vysvcen r. 924 od pa-

triarchy Theofylakta, jednoho ze syn Romanových, ale Theo-

fylaktos byl patriarchou od r. 933 do 956, a bylo mu 1G let,

když byl dosazen na stolec patriarší. Konený úsudek Porfyrija

Uspenského jest ten, že ob zlaté bully jsou zcela bezcenné

a že nepochybn byly zhotoveny od njakého nedoueného

mnicha Athonského za tím úelem, aby klášter získal bohaté

záduší. Padlek ten byl snad zdlán koncem 17. století.

Vesnice Jerisso i-li po slovansku Jersov, stala se prbhem
asu lidnatjší a dostala název K astro, nebo staré mstské zdi

byly opraveny, ímž se promnila v pevnost; blíže ní usídlily

se rodiny cizí, kterým od vlády ásten zem darována, ásten
prodána byla. Jersovští opt zavládli zemi, okolo Provlaky ležící.

Ale s ubíráním pdy nebyli spokojeni ani klášterníci kolovští, ani
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Athonci a podali tudíž stížnosti proti tmto pehmatm. Vláda

jaksi uznala, že se dje mnichm kivda a urila jim jisté od-

škodnní, které ron mlo se vypláceti. Obyvatelstvo inilo

však nároky další a trvalo na tom, že má právo na území od

Jersova až k úpatí Veliké Vigly, ímž sob vyhrazovalo nej-

úrodnjší území poloostrova k užívání volnému. Za píinou

ukonení sporu odcestovalo nkolik mnich do Caibradu, byli

však odkázáni k soudu Solunskému, kde rozepe se mla vy-

rovnati. Žádná strana nebyla však s to, aby udala pravdivé

hranice, nebo jak mniši, tak i Jerisovci teprve nedávno se

usadili v krajin zpustošené. Soudce navrhl smír a to tím zp-

sobem, aby se urila pes šíji zemskou od moe k moi t. j.

od zálivu Stilarskóho ili Jerisovského k zálivu Svatoborskému

ára hraniní. Ob strany souhlasily a smlouva podepsána r. 934.

Podle nových hranic nepatil klášter Kolovv k území Athon-

skému. Obyvatelé venkovští žádali ješt, aby jim dovoleno bylo

v pípad války dobytek svj do les Athonských hnáti a tam

pásti, k emuž mniši nepistoupili, ukazujíce na úrodné polnosti,

které nyní pešly v držení Jerisovc a jiných osadník.

V první polovin vku desátého rozmnožil se nejen poet

mnich, nýbrž vznikly i kláštery, jejichž jména aspo ásten

dodnes se zachovala. Pod Megalou Viglou nalézal se klášter

Zig, blíže mysu Plati stál klášter sv. Euthymia a ponkud

dále klášter sv. Ondeje. Nad klášterem Klimentovým usadili

se Gruzinci na vysokém pobeží, pojmenovavše klášteík svj

Atho, dále na behu moském stojí dosud vž, nazvaná Milo-

potam, zbytek to osady klášterní, na stejné stran smrem

k jihu nacházel se latinský klášter Amaltian, na pobeží zá-

padním klášteík Dafin-Dochiar, severnji byl Zograf, vzniklý

po píchodu tí bratí rodu slovanského a ješt více k severu

kláštery Monoxylit a Prosforion; z posledního stojí ješt dobe

zachovaná vž.

Roku 900 pišel na horu Athonskou Athanasios, mnich

z lavry Kiminos, ležící v Malé Asii. Narodil se v Trapezunté

okolo roku 920 a již jako dít osiel. Jedna jeptiška vzala

jej k sob a po její smrti byl dán na vychování k jistému

uiteli. Po ukonení studií stal se sám uitelem pi škole cí-

saské. Bylo mu 30 let, když probudilo se v nm pání vstou-
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piti do kláštera. Setkav se s Michalem Maleinem, igumenem
lavry na hoe Kiminos, prosil jej za pijetí. Žádost jeho byla
splnna. Složil slib mnišský a když bhem ty let pod do-
zorem Maleinovým seznal i ukonil všechna studia asketická,
dal prozetelný staec svolení Athanasiovi, aby se oddal samot
a mlenlivosti na venku mimo lavru.

Píbuzní igumenovi, Nikeforos Fokas a bratr jeho Lev,
navštvovali astji lavru, stavli poustevny na hoe kiraiuské,
zaopatovali askety všemi potebami a modlili i postili se s nimi!
Nikeforos již tehdáž svil Athanasiovi úmysl svj, umíti jako
mnich. Igumen Maleinos scházel denn, byl asto nemocen, za
nástupce svého uril Athanasia, jenž však, když o tom se do-
zvdl, lavru opustil tajn a odešel na . horu Athos. Vzal
s sebou jenom kukul, t. j. závoj mnišský a dv knihy vlastno-
run psané, t evangelia a epištoly. Byl tenkrát dobrý tyi-
cátník. Obešel celý poloostrov, navštívil kláštery a samoty
poustevnické, vidl množství mnich, pozoroval písný i prostý
život jejich, jmenovit pak život samotá mlenlivých, podivil
se jejich askesi a radoval se, že mu Bh dal seznati tolik
muž svatých. Potrava byla vesms bídná, zídka pinesl lid

venkovský poustevníkm pšenici darem, nebo kretští mahome-
dáni zajíždli na plen k Athonu a brali v otroctví, kde koho
chytili.

V tom ase zemel Konstantin Porfyrogennetos. Dvoané
Nikeforos Fokas a Lev magister ustanoveni byli za vojevdce;
Athanasios, který se obával, aby ho ti dva bratí nevyhledávali,
uchýlil se v klášter Zig, vydávaje se za námoníka, jenž byl pestál
ztroskotání korábu a chce se státi mnichem. Nikeforos pátral
skuten po Athanasiovi a když sob pipomnl jeho silnou
touhu žíti na Athon, požádal písemn vévodu Solunského, aby
ma pomohl Athanasia nalézti. Vévoda obrátil se na próta Ste-
fana, jenž podle piloženého popisu pi prvním shromáždní
mnich v Kareji Athanasia poznal a jemu oznámil, že jej hle-
dají známí mu velmoži. K žádosti Athanasiov ukryl jej
prót v jedné kellii blíže Kareje, kde po celý rok opisováním
Knih církevních chléb denní sob vydlával, ale jako svtlo
hoící a msto na kopci rozložené nemohou se skrýti, tak marn
ukrýval se Athanasios. Našel jej Lev magister, když navštívil
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Athos po dosaženém vítzství nad Saracény. Athanasios po

dvouletém pebývání na poloostrov odebral se na jeho konec

jižní, aby se oddal životu v pravd poustevnickému. V jedné

rokli pod strmou skalou vystavl sob chatr. Na blízké vy-

soin, která slula tehda Melana, bylo vidti zíceniny msta
starohellénského.

Tenkráte dostavila se u Athanasia jakási malomyslnost,

která jej ovládala tak mocn, že se zapisáhl Horu opu-

stiti, nenabude-li bhem jednoho roku tolik sil, aby nad ní

zvítzil.

Roku 961 vyslán byl Nikeforos Fokas s velikou silou vo-

jenskou na ostrov Krétu, aby pokoil loupežníky arabské, kteí

bez ustání plenili pobeží ecká. Vybízel Nikeforos Athanasia,

by jej v ležení vojenském navštívil, k emuž on teprve po zdrá-

hání delším se odhodlal a na ostrov se vypravil. Tam spolu

se usnesli, že vystavjí na Athonu klášter, ve kterém Nikeforos

chtl vésti život mnišský, jako již na hoe Kiminos byl vedl.

Když ostrov byl podmann, vrátil se Athanasios do poustevny

své a Nikeforos do Caihradu.

Romanos II. zstavil za nástupce svého syna, tíletého

Basileia. Správa íše svena Nikeforovi, vítzi nad Saracény

krétskými, ale Nikeforos stal se brzo sám císaem, oženiv se

se vdovou po Romanovi, Theofanou. Ješt roku 963 poslal

k Athanasiovi mnicha Methodéje, aby mu odevzdal šest

liber zlata k zamýšlené stavb kláštera, pi které ml tento

jemu nápomocen býti. Na východním okraji oné vysoiny Melany

zapoal Athanasios stavti kostel a okolo nho eelly mnišské, což

bylo za dv léta ukoneno. Nov zízený klášter nazval lavrou

císaskou, která brzo se zalidnila, ale mnoho práce bylo ješt

potebí, aby vnitním i zevnjším zaízením se vyrovnala klá-

šterm starším, které Athanasios znal z Caihradi a z Malé

Asie. Píze císae Nikefora poskytla Athanasiovi prostedky

dostatené k ukonení díla. Pod klášterem na pobeží moském
zízen bezpený pístav, opaten ochrannou vží, s výšin hor-

ských pivedena stálá voda do lavry, v okolí zakládány sady a

vinice, z pozemk obecních koupeno znané prcstranství zem,
na kterém dal stavti Athanasios po rznu poustevny pro ony

bratí, kteí dávali pednost samot Usní ped spoleným živo-

bytím v kláštee. Za krátkou dobu vzrostl poet muich nad
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sto. Aby bylo usnadnno míšení chleb pro tolik lidí, zhotoven

stroj, k jehož pohybu upotebován pár vol; ponvadž však

potah dobytí na Athon byl tenkrát vcí nevídanou, zpsobila

tato novota mezi mnichy mnoho reptání.

Staraje se o budoucnost lavry, sestavil Athanasios pra-

vidla eholní, pedloživ je ku schválení císai Nikeforovi, jenž

ten zákonník i-li typik skuten potvrdil. Jest velmi dobrou

pomckou pro seznání mnišského života v 10. vku. Athanasios

ídil se v hlavních vcech typikem palestinské lavry Sávy Osví-

ceného, který pijaly všechny kláštery církve východní. Uruje

pedevším zpsob bohoslužby, pipadající na dni svátení i všední,

službou velikononí poínaje; obšírn pojednává o post veli-

kém, o mnohosti a jakosti jídla i nápoje, konen o rozliných

tch službách klášterních. Nemén zajímavá jest Athanasiova

závt, kterou zanechal klášternímu bratrstvu s napomenutím,

držeti zákony jim dané; ustanovuje epitropa (správce), jenž

by po smrti jeho na lavru dohlížel, pak zpsob volby igumena;

také doporuuje nkteré mnichy starší, kterým má se poskyto-

vati všechno, eho jim teba bude do smrti jejich. Pozoruhodno

jest, že Athanasios ve spisech svých Horu Athonskou jmenuje

také Horou Svatou, kterýžto název úedn teprv v 11. stol. byl

zaveden. Athanasios byl píinou, že magister Lev, bratr císav,

dal peníze ku pestavní kostelíka v Kareji, jenž pro tsnost

svou nemohl všech mnich pi shromáždních pojmouti. Pi
stavb pihodilo se, že ostatky Petra Athonského, které v ko-

stele ku poct veejné vystaveny byly, zmizely. Jak pozdji

na jevo vyšlo, odnesli je v noci mniši kláštera Klimentova, za-

nesli do Thrákie a v jedné vesnici za sto penz zlatých du-

chovenstvu místnímu prodali. Považovali mniši Klimentovští

ostatky Petrovy za svj majetek i po penesení jich do

Kárej e.

Od té doby, co byl zapoal Athanasios nový klášter stavti,

v rozmrech dosud na Athon neobyejných a nákladem veli-

kým, vznikla proti nmu jakási nelibost mezi hesychasty ili

askety — a tmi byla tehdáž vtšina mnich Athonských. Po-

važovali dosavadní zpsob života svého za dostatený k spáse

duší, v každé novot vidli zneuctní a opovrhování obyeji

starými. Našlo se nkolik horJivc mezi nimi, kteí s trpkostí

a s žahni velikým pohlíželi na poínání Athanasiovo, vidouce

3*
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v nm rušitele míru a v podezení majíce jej, že chce ostatky

blaženého Petra penésti do lavry své.

Usnesli se nevydati jich, nýbrž skrýti a vbec radji z Hory

odnésti, aby nikdy v moc nástupc Athanasiových se nedostaly.

Vesnice, ve které byly prodány dotyné ostatky, uvádí se

pode jménem Fotokomi a Fokida. Poloha její mohla by se

hledati podle mého mínní v nynjší vesnici Fotagoš, dv ho-

diny od Nevrokop vzdálené, blíže západních hranic bývalé

Thrákie. Nevrokop byl již v asech starých sídlem arcibiskup-

ským a lze míti za to, že v tamjším chrám kathedrálním

ostatky Petra Athonského bu odpoívaly nebo dosud se pe-

chovávají.

Okolo roku 980 sepsal mnich Nikola, oi videc prodeje

ostatkv, ku prosbám mnichv Athonských obšírný životopis

Petrv, nepochybn podle starších pramen.

Mocný píznivec Athanasiv, Nikeforos Fokas, zahynul r.

969 smrtí násilnou. Nástupcem jeho ve vlád i manželství stal

se Jan Cimiskes. Když lavra zbavena byla ochranné ruky císaské,

tajená dosud nevole hesychast propukla ve zjevné soení a ne-

pátelství. Skoro všechno, co Athanasios uinil, protivilo se do

duše mnichm, kteí byli milovníky starých zásad a zvyk.

Žehralif, že vystavl stavení nákladná, že zavedl ád spolený

nejen v kostele, nýbrž i v domácnosti, majetek klášterní dal

sob potvrditi listy císaskými, všechnu vodu z okolí že svádí

do kláštera, že vysazuje sady olivové a vinice, dává péci chléb

kvašený, rovnž nelíbilo se jim upravení pístavu pro lodi

domácí i cizí, nebo tím usnadnn pístup venkovanm, kteí

novou lavru asto navštvovali a obchod s ní provozovali. Písní

otcové starého ádu spatovali ve všem tom zkázu Hory a ne-

scházeli tací, kteí chtli Athanasia odstraniti bu lstí, bu ná-

silím. Že však nemohli úelu svého dosáhnouti, usnesli se vy-

praviti posly k novému císai, prosit za vypuzení Athanasia.

Mluvilo se obecn mezi nimi, že dokud ten reformátor bude na

Athon, nevrátí se dívjší klid do pousteven a do myslí asket.

Také prót stál na stran žalobc a vydal se s Pavlem Xiropo-

tamským na cestu do Caihradu, aby pednesli císai svou žalobu

i žádost. Snadno lze vysvtliti, pro otec Pavel se stal protiv-

níkem Athanasiovým ; nebylt novotáem, nýbrž naklonn byl
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starým obyejm poustevník Athonských, které pokládal za

dostatené k dosažení blaha pozemského.

R. 970 poruil císa Jan Cimiskes igumenu kláštera Stu-

dijského, Euthymiovi, aby se odebral na Athos, spor vyšetil a

zjednal mezi mnichy mír. Výslech a soud, jejž Euthymios vedl,

trval celý týden u pítomnosti všech igumen a mnoha jiných

mnich. Vyslýchány byly ob strany se žalobami a obranami svými,

prozkoumána píina pohoršení, leckterá nedorozumní odklizena

pouhým vysvtlením, takže se konen poštstilo protivníky

smíiti, jmenovité když Euthymios objevil, že rozepe, vzniklé

mezi mnichy, jsou vlastn dílo (íáblovo. Na em strany se do-

hodly a co Euthymios v rozepi jejich podle moci, od císae

obdržené, vypovdl, to vše sestaveno ve spis, dobe spoádaný

na zpsob protokolu, který pak schválen a potvrzen byv

od císae, stal se pro budoucnost zákonem mnišské obce

Athonské.

Tak vznikl nejstarší psaný ád Sv. Hory. Podávám jej zde

podle ruského pekladu, poízeného biskupem Porfyrijem Uspen-

ským. Kdo by jej chtl ísti v pvodním jazyku eckém, nalezne

jej též ve spise Uspenského „Vostok christijanskij". Prvopis psán

jest na vydlané kži z kozla a obdržel proto jméno „Tragos",

t. j. kozel. Chová se v dom protátském v Kareji; zídka kdy

podaí se nkterému cestovateli, aby jej spatil, nebo jest spolu

s jinými dležitými listinami uložen v skíni, zamknuté tymi
klíi a zapeetné 20 peetmi, která se otvírati smí toliko u pí-

tomnosti plné Protáty, totiž všech zástupc klášter Athonských,

což se stává jen v dležitých píležitostech a po zvláštním

vyzvání.

3. První ád Athonský.

„Veledstojní mniši, na Hoe Athonské po zpsobe poustev-

nickém žijící, t. Athanasios dstojný mnich a prót hory té a

Pavel, dstojný mnich, pijevše do msta, od Boha chránného

(Caihradu), postavili se ped tváí milostivého císae našeho a

mluvili, že mezi nimi a nejdstojnjším mnichem Athanasiem,

igumenem císaské lavry, eené M e 1 a n a, dávno již vzniklo

pohoršení a rznice z toho, že zanecháno nkterých (zde v prvo-

pisu nkolik slov neitelných) .... a prohlásili, že se nemže
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nalézti prostedek, aby toto zlo bylo petrženo a aby zavládl

mír vespolný. Proež od Boha korunovaný, panující císa náš,

jenž žije podle zákon Syna božího a právo ochrauje, staral

se o upokojení mnich a navrácení mezi nimi svorného a tichého

života. (Opt neitelno) . . . aby jich nevodili k soudm svtským
a záležitosti jejich aby nebyly rozhlašovány v lidu; obzvlášt

pak proto, že záležitosti mnišské nemohou dkladn býti posu-

zovány svtskými, nebo jiné mravy, tužby, žaloby a spory jsou

u mnich a jiné žaloby a rozsudky na n bývají u svtských

i poruil dáti nepatrnosti naší písemné naízení, abychom obeslali

ob strany, vyslechli jejich žaloby a uinili vhodné narovnání

ve smyslu zákon božských.

Po píchodu našem na místo, za pítomnosti obou stran

stížnost vedoucích, v zasedání všech igumen Hory s námi a

u pítomnosti všeho sboru bratrského, prohledali jsme a pro-

zkoumali rozepi bhem celého téhodne i nalezli jsme, že ob
strany jsou v právu svém, teba by se to zdálo podivným

tomu, kdo nemže hluboce a duchovn vniknouti v ten pedmt.
Ukázalo se, že spor, mezi nimi povstalý, jest vlastn svedení

satanské. Když takto všechna nedorozumní se vyjasnila, byl jim

s pomocí boží darován hluboký a trvalý mír.

Avšak krom toho našly se i jiné vci, jež potebovaly

nápravy a my jsme tak uinili podle rozumu našeho a ve smyslu

zákon božíeh. Také nám se pedstavili nkteí mniši se vzájem-

nými žalobami a nedorozumními, jež jsme rozsoudili a smíili.

Vniknuvše pak do zízení co nejpodrobnji, shledali jsme, že

pohoršení, spory a neplechy nkteré mají pvod [svj ve shro-

máždních. A jakož jest nám známo, že rozumní lidé zavedli

shromáždní k užitku a útše bratí, ukázalo se zatím, že vodívají

k cíli opanému. Proež za souhlasu s mínním obecným, s po-

tebou a páním všech pítomných dstojných mnich a igumen,

jejichž jména a podpisy poznamenány jsou na konci tohoto ádu,

dovolili jsme a naídili vypustiti dvojí shromáždní, jedno na

velikonoce a druhé na vánoce tak, aby se scházeli pouze jednou

do roka na svátek peisté Rodiky a Matky Boží a k tomu

dni aby také sebrali almužny. Dále pak ustanovujeme, aby v nad-

eený svátek prót pišel toliko se temi uenníky, dstojný

Athanasios, igumen veliké lavry se dvma, mnich pak Pavel
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s jedním a ostatní igumeni, kellioté i poustevníci aby se scházeli

bez uenníkv. Akoliv pak jsme náležitým návrhem, jak se nám

zdá, vyslovili zpsob léení, tak aby skromnost dstojnosti byla

v pamti obma stranám mnišským, i aby se rozšíil poklid

všeobecný, pevný a úplný, bez píin ku pohoršlivostem naproti

svtským a zvlášt bez dotýkání božského sluchu ctihodného

panujícího císae našeho; pece nastane-li asem pokoj všeobecný

pomocí a milostí boží, anebo všichni jednosvorn budou chtíti

zaíditi i jiná shromáždní, z toho my budeme se radovati a

veseliti
;
prosíme však oznámiti nám to písemn, aby nepokoušel

se leckdo mniti nco v ádu.

Tak ukládáme vám zachovávati tato pravidla, kteráž, jak

myslíme, budou vhodná Bohu, píjemná dobromilovnému císai

našemu a srovnalá s životem asketickým, nebo jsou ustanovena

podle vespolného mínní a soudu všech igumen, kteí se na-

cházejí na Hoe Athonské.

1. Uznáváme za prospšné ustanoviti, aby v pípad n-
jakého pestupku, jenž potebuje napravení, a se týe obce

nebo osoby nkterého bratra, nižádný igumen neml práva souditi

nebo napravovati pestupek takový, urovati trest vinníkm a obe-

sílati je k soudu bez vdomí próta; ba ani prót sám bez shro-

máždní igumen Hory a bez jejich vle a souhlasu nemá míti

moc uiniti nco tomu protivného, by by to i vyžadoval prospch

obce nebo nkteré osoby.

2. Uznali jsme za spravedlivé ustanoviti, že postiženci

z jiných klášter, kteí picházejí na naši skromnou Horu,

budou-li pijati, nemohou podle vlastní vle a chuti své kupovati

sob zahrady aniž osazovati místa neobydlená, tím mén pak

vládnouti v njaké kellii bez dovolení a rozhodnutí próta a

igumen.

3. Všem, kteí k nám picházejí, slibujíce státi se mnichy,

náleží prositi za pijetí u všech igumen a díve nevstupovati

do útoišt duchovního. Neteba brzy jich postihovati, nech
zvyknou životu klášternímu. Budou-li po celý rok plniti zákony

mnišské a dokáží-li tím nezvratnou stálost touhy své, pak po

uplynutí toho asu a po rozsudku igumenové nech uiní slib.

Pak-li by kdo pišel a z kterékoli píiny nemohl by ekati celý

rok, nýbrž hned by se chtl státi mnichem, zstavujeme to roz-
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hodnutí dotyného iguraena. Podobné dovolujeme i tomu, kdo

v nemoci prosí o postižení, aby se oblékl v šat mnišský drive,

než by jej snad smrt zastihla v ureném od nás v ase.

4. Laik pobude-li u igumena nkolik msíc a teba i celý

rok a po nkterém napomínání z píin dležitých vzbuzuje ne-

spokojenost, mže pejíti k jinému igumenovi, jejž sob sám

vybée a o nmž jest mnohým známo, že vede živobytí nezištné

a umí léiti duše ; avšak pesthování takové nedovoluje se, le
s vdomím a za souhlasu dívjšího pedstaveného a teprv po

jeho vli a propuštní nech laik pejde k tomu, kdo jest mu
milejší.

5. Nechce-li mnich déle žíti u igumena svého z píin,

které by duši jeho byly na záhubu, nehled k tomu, že od

nho pijal postižení mnišské, mže žádati druhého igumena a

pejíti k nmu, avšak pouze po vli, souhlase a rozhodnutí

dívjšího otce svého. Bude-li kdo usvden, že zacházívá s uen-
níkem svým jako s dobytkem pracujícím, tehdy druhý igumen

mže mu odepíti uenníka svého.

6. Uzná-li který igumen za dobré, za života svého prodati

nebo dáti zahradu svou, komu by chtl nebo na odchodu z tohoto

života tak uiniti, co se týe jmní jeho, má z dovolení našeho

moc íditi o majetku svém i právu bez pekážky. Chce-li uen-

nlkovi svému zstaviti zahradu v majetek úplný, i to dovoluje

se jemu bez pekážky.

7. Penechá-li nkterý igumen Hory hned za živa svou

zahradu nkterému ošetovateli, aby píkladn a bohabojn na

ní hospodail a ji spravoval, nemá míti takový ošetovatel moc

sjednotiti tu zahradu s Velikou Lavrou ani s jiným majetkem

cizím nebo vlastním, nýbrž mže ji prodati nebo darovati osob

estné a dstojné, která by byla bez zahrady. Stejným zpsobem

nech od nynjška zhotovují se darovací listy podle zákona

tohoto.

8. Kdož opouštjí igumeny své, nechtj íce vstoupiti do služby

u nkterého otce podle naízení našeho, nýbrž radji toulají se

svobodn po celé Hoe a pronajímají se k sloužení, takoví bute

napomenuti jednou, dvakrát i vícekráte; nepodrobí-li se tém,

kteí jim užiten radí, tehdy i proti své vli bute dáni otcm
duchovním,
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9. Zapovídáme a naizujeme, aby podle starého obyeje

otc svatých nehovoilo se o žádném pro zahanbení a neodpíralo

se tomu, kdo pichází objevit svoje smýšlení a se vyzpovídá.

Pak-li by kdo tak initi nechtl, nech jest kdokoliv, podléhá

trestm církevním.

10. Tém poslušníktn, kteí se zamstnávají skutky do-

brými a stali se hodnými býti duchovními i askety, kteí též od

igumen jsou za zpsobilé uznáni vstoupiti na cviišt mlen-

livosti, takovým i my dovolujeme a žehnáme, aby žili o samot
podle vle a úsudku jejich igumen.

11. Co se tkne píchozích k nám knží neznámých, usta-

novujeme, že nemají práva pisluhovati svátostmi, ani sami ani

s jinými, nemají se opovažovati ísti mši svatou bez dopo-

ruovacího listu nebo bez hodnovrného svdectví biskup svých.

12. Pipomínáme i to, aby ve svatý tyicetidenní pst
všichni, jak samotái, tak i spolen bydlící trvali v mlenlivosti

a nechodili jedni k druhým bez dovolené píiny nebo bez

krajní nutnosti nebo poteby sprostiti se špatných a hanebných

myšlenek. Ani igumenm nedovoluje se v tchto svatých dnech,

krom soboty, aby pracovali nebo veejn nco jiného dlali

mimo zamstnání duchovní. Obzvlášt pak zapovídá se vbec
jísti rybu v tchto sváteních dnech, krom velikého svátku

Zvstování P. Marie nebo v nahodilé nemoci.

13. Kteí mniši, majíce zahrady, prodali by je a potom

koupíce jiné, opt by je prodali z lakomství a vydéraství

a kdyby neustali v takovém obchodu lichváském, porouíme,

aby se zekli tchto dušemorných koupí a nepolepší-li se po prv-

ním a druhém napomenutí a neopustili cesty zlé, budtež vy-

hnáni z Hory.

14. Bratím se nedovoluje choditi z Hory a vstupovati ve

svazky pátelské s lidem venkovským. Pak-li nkterý tak uinil

díve, nech již nechodí do domu tch aniž pijímej u nich n-
jaké pohostinství.

15. Za dobré uznáno vydati naízení o prodeji vína. Za

souhlasu všeobecného bylo navrženo a uzaveno, aby venkovanm
nikdo neprodával vína na vlastní Hoe, poínajíc od potoku Zyg-

ského. Nebo když by se to dovolovalo, lid venkovský navykl

by astji navštvovati mnichy a pinášeti jim nákazy svtské.
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Má-li kdo nadbytek vína, nech jej prodá mnichm a prodava
aC vezme za n to, eho u sebe nemá. Jakož však na hoe jsou

mniši, kteí potebují rozmanitých vcí, nebo nejsou všichni za-

hospodaeni, a pinesou-li venkované náhodou vci, o které jest

na Hoe nouze, dovoluje se z naléhavé poteby vymniti za

n víno.

16. Písn naizujeme od nynjška nepijímati mladík bez-

vousých a kleštnc, picházejících na Horu pro postižení a krom
naléhavých dležitých pípad nieho nepodnikati, nikoho ne-

pijímati a nepostihovati bez vdomí, souhlasu a úsudku próta

i všech igumen Hory. Pak-li by kdo z igumen kelliotských

nedbal zákona toho a pijal kleštnce nebo chlapce na majetek

svj nebo do kellie a po prvním i druhém napomenutí by ne-

uposlechl, uznáváme za užitené vyhnati takového z Hory navždy.

17. Ti bratí, kteí nenabyli dostateného vycviení ve

slov, ale mají dar duchovního vdní a stali se igumeny, mohou
postihovati píchozí tak, jako jiní igumenové a nech se ne-

snižují. Kteí však nebyvše igumeny, dosáhli pak dstojenství

toho, ale nedovedou se sami spravovati, ty porouíme odevzdati

otcm duchovním, aby vyzpovídáoím svých myšlenek osvojili si

od nich požitek.

18. Jestli že by nkdo, bud služebník igumenv nebo lo-

vk píchozí z ciziny pišel k nmu (k igumenovi) a s jeho do-

volením vystavl si poustevnu, ale potom nenacházeje pokoje,

chtl by ji opt opustiti, nech igumen bez všeho utiskování na-

hradí jemu poloviku ceny kellie. Sthuje-li se však proto, že

jest utiskován od igumena, v tom pípad porouíme, aby jemu

igumen nahradil všechny výdaje. Podobn naizujeme i v píin
zahrad i vinic.

19. Vstoupí-li mnich k nkterému igumen do služby stou

výminkou, že bude u nho pracovati celý rok, ale potom bhem
toho asu chtl by odejíti, dovolujeme, aby obdržel mzdu za práci

svou. Pak-li by igumen z úmyslu zištného chtl obelstíti bratra

vyhnáním jeho z práce bez platu po zamstnání, trvavším tyi
nebo šest msíc, takovému bratru porouíme vzíti od nho plat

úplný. Zadržuje-li igumen mzdu dlníkovi, nech ten obžaluje

ho u starc a ti bez odkladu budou vymáhati od igumena za-

držené peníze a odevzdají je žalujícímu. Podobn porouíme,
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aby i ten, kdo bez smlouvy vstoupí do služby a pracuje, potom

však by jej igumen vyhánl nebo sužoval do odchodu, obdržel

svj plat celý.

20. Zastavujeme tak eenou robotu, kterou konají kellioté

igumenm svým. Práce taková nech se koná u venkovan,

nikoliv však u mnich. Chce-li kdo k nmu choditi na pomoc

dobrovoln beze všeho nucení, to záleží docela na vli pra-

cujícího.

21. Naizujeme, aby ekonom, kterému jest odevzdána

správa stedu, ml právo vyhnati z nho všechny ty, které uzná

za píinu nastalého pohoršení nebo sporu ; nebo vzniknou-li ne-

poádky a ekonom neuiní náležité nápravy, všechna vina spadne

na nho samého. Pak-li by ml odcestovati s Hory za dležitými

potebami, nech jeho místo zastává lovk zpsobilý, který lépe

než ostatní umí udržeti mír mezi mnichy. Pihodí-li se mimo

sted njaké pohoršení na Hoe, tehdy ekonom jest povinen vzíti

k sob ti nebo tyi igumeny, sousedící s místem, kde vc po-

horšlivá se udala a po bedlivém vyšetení nápravu provésti.

22. Jako tomu již jest mnoho let, kdy z píin nájezd

nepátelských pásl se na Hoe dobytek velikého kláštera, tož

my s vdomím, co jest ve veliké lave, ukládáme, aby se tak již

nedalo bez nouze nebo nového vpádu nepátelského. Totéž platí

i pro igumeny, totiž aby nechovali zvíat pro sebe. Co pak

dotýe stád, která bývají pihánna na Horu, to jednosvorn

zstavujeme starcm, aby podle rozsouzení a vle své to zaka-

zovali nebo dovolovali.

23. O volích pak naizujeme, aby z igumen nikdo jich

nedržel. Pouze jediná Veliká Lavra má dovolení na jeden pár,

potebný k míšení chleba, nebo jest velmi lidnatá a nemže
bez toho páru se obejíti.

24. Co se týe strom borových, poražených od mnich
na horách, ukládáme, aby se nevyvážely a obchod aby s nimi

se nevedl než pouze na Hoe aby se prodávaly; jen v pípad
nejvtší nouze lze je prodati lidem venkovským.

25. O dlnících stavebních, k nám docházejících, naizujeme,

aby sob nepivádli chlapc za pomocníky pi práci.

26. V píin úadu ekonoma ustanovujeme, že na svátek

Nanebevzetí Matky Boží jest povinen v shromáždní initi poet
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z úadu svého, ukáže-li se, že dobe hospodail a jsou-li s ním
spokojeni prót i všichni igumeni, mže zstati v služb i na

dále, v pípad pak nespokojenosti dovolujeme jej sesaditi a na

jeho místo postaviti jiného.

27. Ponvadž píšt bude o dvoje shromáždní mén, na-

stádají se pebytky toho, co se vynakládalo ku pohoštní starc,

ty nech se sjednotí s almužnami a rozdají mezi mnichy.

28. Co se týe volby próta, chceme poestn zachovávati

a nemniti naízení první a nejstarší.

Pejeme i my, aby všichni igumeni a mniši Hory drželi

všechna naznaená pravidla a nikdo z nich aby se neosmloval
pekrucovati nkterý lánek ádu tohoto. Pak-li bude kdo usvden
v zapírání toho. co ustanoveno a vyloženo nylo s vespolným sou-

hlasem a nikoli z vlastní vle a mocí naší, takový nech trpí

trest zákonv božích, nebo utratil svdomí své a stal se píinou
pohoršení a veliké škody.

Všechna tato pravidla jsou sestavena a napsána po obecném

souhlase a schválení všech dstojných igumen Hory Athonské

Euthymiem, mnichem kláštera Studijského, a pro vtší opatrnost,

druhé potvrzení a nezrušitelnost pedložena na soud a pro-

hlídku milostivého panujícího mírumilovného císae našeho Jana.

A jakož jeho nepemožitelné, panující Velienstvo nás urilo

a vyslalo, i estným a svatým poruením císaských list dalo

nám právo vypátrati podrobn a rozsouditi každý spor, zavésti

mír a zaznamenati celé to djství, tak všechna ona (pravidla)

byla pijata jako naízení církevní a stvrzena peetí císaskou.

Jan, v Kristu Bohu vrný císa ímský."

(Krom toho pipojeno 58 podpisv.)

Rád tento, obsahem svým velmi zajímavý a pouný, po-

dává dosti jasný obraz tehdejšího zaízení obce mnišské. Tak

zasluhuje hned lánek první, v kterém se jedná o trestání mni-

chv, plnou chválu, nebo chrání patrn svobodu osobní. Se-

znáváme dále, že tenkráte celá Hora byla majetkem obecním,

kteréžto právo pešlo pozdji na jednotlivé kláštery. Bylo

ureno, kdy pipustiti se má k slibu len nový, a vbec berou

se v úvahu v nkolika láncích mniši, aby nebyli od zištných
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igumen všelijak tísnni a vy užitkováni. Píinu k tžké ob-

žalob dali duchovníci, jako by nezachovávali tajemství zpo-

vdní. Dovídáme se, že hesychasté požívali zvláštní pízn, nebo

vtšina mnich trávila život v askési. Pst tyicetidenní platil

ode dávna za dobu posvátnou. Obchod protivil se mniáskému

duchu, styk s venkovem hledno petrhnouti až do krajnosti.

Zakázán píchod bezvousých, snad hlavn proto, aby pod šatem

mužským nemohly se ukrývati ženy. Podle lánku 17. mžeme
se domnívati, že hodnost iguinenská pipadala také na lovka
mladšího, nezkušeného nebo mravn sešlého, jenž napravení a

domlouvání poteboval. Ekonom býval jaksi pravou rukou próta,

vykonával policii, vedl úty a byl i písaem. Chov dobytka

igumenm vesms se zakazuje, ale nebrání se jiným krajinám

stáda na pastvu pihánti, což stávalo se nejspíše na zimu.

Nájem z pastvy plynul do dchod obecních. V Lave bydlelo

pes sto mnich, krom tch poítali se ku bratrstvu též všichni

poustevníci, kteí mli chýžky své na území klášterním. Co se

týkalo chleba, odkázáni byli na Lavru, proež potebovali tam

ku míšení tsta pro tolik osob njakého stroje, potahem vol-

ským hnaného. Již tenkrát obmezoval se obchod s dívím co

nejvíce, ímž ml býti chránn les pro potebu domácí. Úty
obecní skládaly se 15. srpna, když se odbývalo veliké shro-

máždní; tehda se také rozdávaly almužny z pebytku penz,

vína, oleje a obilí mezi chudé mnichy. lánek poslední svdí,
že prót byl volen již ode dávna, neznámo však, jakým zp-
sobem.

Když Svatohorci seznali, že žaloby jejich proti Athanasiovi

v niem mu neuškodily, nýbrž spíše prosply, litovali pestupku

svého, prosíce jej, by jim odpustil. Vážnost i moudrost jeho

rozhlásila se nejen po Athon, nýbrž i daleko za hranice jeho,

nejedni poustevníci opustili samotu svou a pišli k nmu, aby

se podrobili jeho správ duchovní, cizinci picházeli ze zemí

eckých i odjinud, z Itálie, Gruzie, Arménská, lidé svtští i du-

chovní, chudí i bohatí, hledajíce pouení. Athanasios byl ne-

ustále inný. Ani když jednou nohu sob pochroumal a n-
kolik msíc ležeti musel, nedopál si pokoje, nýbrž opisoval

knihy, a to tak rychle, že za šest dní pepsal žaltá, a to

krásným písmem. Neúnavná horlivost stala se i píinou smrti

jeho, nebot dav njaký pístavek ke kostelu zbudovati, vystoupil
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zárove se šesti zedníky na jedno klenutí, které povolilo a všecky

do smrti utlouklo.

Po smrti Jana Cimiska(976) ujal ^e vlády legitimní dédic

trnu, Basileios II., zvaný Bulharobijce, jenž po celou dobu své

dlouholeté vlády zstal pízniv mnichm Athonským. Za vlády

jeho rozmnožil se poet bohabojných Gruzinc na Athon, mezi

kterými nejznamenitjším byl mnich Jan, jenž se synem svým

Euthymiem a s pítelem Tornikiem do lavry Atbanasiovy vstoupil.

Jan Iverský narodil se v Gruzinské krajin Tao. Otec

jeho byl vyšším dvoanem. Když dospl v muže, stal se prvním

rádcem císae Gruzinského, seznal však brzy marnosti svita,

opovrhl vším a vstoupil do kláštera, aby pijal postižení. Prahna

po dokonalosti duševní, pecházel z kláštera do kláštera, až

konen se dostal do Lavry Athonské, nov postavené. Tam se

stal brzy dvrným pítelem Athanasiovým, jehož matka byla

Gruzinkou, a nejlepším jeho pomocníkem ve všech jeho ped-

sevzetích.

Oba byli vrstevníci, nebo Jan ítal 45 let, když pišel

na horu Athos r. 964. Let patnácte žil v Lave nebo v blízké

poustevn, která schváln j-ro nho s kaplikou sv. Jana Evan-

gelisty byla vystavna. U nho zdržovali se jeho vlastní syn

Euthymios a bývalý gruzinský vojevdce Tornikios. V Lave
pebývalo ješt nkolik Gruzinc, kterým však tam bylo tsno,

nebo bratrstvo klášterní siln se množilo. Proto odhodlal se

Jan pro soukmenovce své vystavti nový kl< ster, nebo okol-

nosti byly píznivé podniknutí. Císa Basileios II. ukázal se

vdným ke Gruzincm za to, že rodák jejich Tornikios mu
pomáhal utlumiti vojenskou vzpouru Bardy Skléra.

Jan Iverský pesthoval se do staršího klášteíku Atho a

vyprosil si od panovníka zpustlé kláštery Leontia v Solun a

Jana Kolový v Jerissu, jakož i klášter Klimentv na Athon se

všemi, k nim patícími pozemky a dchody na vydržování lavry

nové. Roku 980 poalo se stavti na severovýchdním pobeží,

kde byly rozvaliny nkdejšího Klimcntova kláštera. Stavba trvala

pt let. Prvními obyvateli nové lavry stali se mniši gruzinští

z klášteíku Atho; z poátku jmenovalo se záduší toto lavrou

Klimentovou, pozdji však Iviron anebo po slovansku Iver.

I Tornikios zjednal sob nemalou zásluhu o vznik iverské lavry.
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Podle byzantského djepisce Kedrena na poátku vlády

Basileia II. roku 976 vzbouil se vojevdce jménem Bardas

Skléros proti panovníku novému, chtje sám státi se císaem.

Za tím úelem spojil se s emiry arabskými, obdržel od nich

pomoc vojenskou a táhl na Caihrad. Proti nmu byl vypraven

tehdejší nejvyšší vojevdce vojska byzantského Bardas Fokas,

nemohl však proti odbojníkm nieho poíditi, tak že se

obrátil o pomoc až k Davidovi, cai Gruzinskému, který poslal

mu dvanáct tisíc dobe ozbrojených a vycviených muž pod

vedením Tornikia, který tehdy již byl mnichem Athonským.

Tornikios se vzpíral, nebo jsa mnichem, nechtl krve více

prolévati. Ale i Athanasios i Jan Gruzinec domlouvali mu,

že rod panovnický jest v nebezpeí a že povinnost každého

obana jest chrániti jej. Roku 979 Bardas Skléros v rozhodné

bitv byl poražen a hojná koiat válená padla do rukou vítz.

Tornikios vrátil se na Athos, obdaen byv od císae znanou

ásti válené koisti, kterou daroval k vypravení kláštera, který

Jan Gruzinec r. 980 zaal stavti, ímž se stal jeho spoluza-

kladatelem. Dosud ukazují mniši kus drátné košile, která prý

náležívála statenému vojevdci-mnichu.

K Athanasiovi pišlo i nkolik mnich italských, kteí byli

do Lavry p.jati. Když Jan Gruzinec klášter svj stavl, ujala

se u tchto Italián táž myšlenka, aby pro své rodáky zvláštní

klášter zídili. Odcestovali do íma a navrátivše se, pivezli

s sebou dosti prostedk, aby stavbu zaíti mohli. Místo no-

vého kláštera, ve kterém žili mniši podle ehole sv. Benedikta,

nikde se nejmenuje. Jak se zdá, byl to nynjší klášter Kara-

kal, nebo uvádí-li se vbec íman Antonín Karakal jakožto

stavitel, byl to nepochybn katolík. Také zasvcení kostela

apoštolm Petrovi a Pavlovi, dvma to svatým ímským, na-

svduje jeho latinskému pvodu. I v nejbližším sousedství

stál již jeden klášter obadu latinského, obývaný od mnich
italského msta Amalfi, které v stoletích 9. a 10. vedlo roz-

sáhlý obchod a zaídilo osady na nkolika místech Stedozem-

ního moe. Také usazení mnich Amalfských na Athoné bylo

podnikem obchodním, ovšem pod rouškou náboženství.

Klášter Vatoped za asu Athanasiova byl nepatrný a pouze

živoil, trpl mnoho od loupežník moských. Roku 980 pišli
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Ba Horu Athonskou ti muži od Drinopolu s úmyslem státi se

mnichy a klášter sob vystavti, k emuž každý chtl temi

tisíci penz zlatých pispti. Prosili Athanasia o radu, jak by

si mli v záležitosti té poínati, naež Athanasios jim domlou-

val, aby se ujali polorozboeného Vatopedionu, nebo na zízení

kláštera nového by nebylo stailo jmní jejich. Oni uposlechli,

obnovili Vatoped, žili v nm adu let a pohbeni byli v klá-

šterním chrámu, kde dosud náhrobek jejich se nalézá.

Ke konci desátého vku zmnilo se leccos na Athénském

poloostrov, z pousteven staly se kláštery, jiné kláštery opt se

rozšiovaly. Ponvadž ád Jana Cimiska stávajícím pomrm ne-

vyhovoval, dal císa Basileois II. nkterým klášterm právo zí-

diti sob menší lodi stžnové, aby zbytené víno mohli od-

prodávati do Soluna a jiných mst. Také naízení ohledn

držení dobytka pozbylo platnosti, neboC Lavra Athanasiova po-

tebovala více, než jeden pár vol a chovala i krávy; ostatní

igumeui drželi pak kozy a ovce. Nkolik menších klášter

zeklo se samostatnosti své a podrobilo se radji Lave otce

Athanasia. Tak uinili r. 997 jmenovit kláštery Monoxylit i Pla-

tia. Písní asketi, kterým bylo poínání Athanasiovo trnem

v oích, inili prótovi Janu Fakinovi pedhzky, že on sice má
hodnost prótskou, Athanasios však že skuten vládne; vyslali

ze stedu svého deputaci k panovníkovi, jenž práv v Make-

donii proti Bulharm bojoval, nedosáhli však svého cíle, nebo

deputace byla na cest od loupežník chycena a oloupena, tak

že se vrátila ve velmi bídném stavu.

4. Století jedenácté.

Athanasios pišel o život 5. ervence roku 1000. V levé

kapli klášterního chrámu ukazuje se jeho hrob. Snad pvodn
tam byl pochován, nyní však po ostatcích jeho není památky;

pes to však bývá líbán od nábožných poutník kámen náhrobní.

V jiné kapli chová se železný kíž nkolik kilogr. tžký, jejž

prý Athanasios nosil na krku a jeho železná hl, tam zavšena.

O nkolik let pozdji, t. okolo r. 1005, zemel také za-

kladatel lavry Iverské, Jan Gruzinec, jenž již delší as byl

nemocen. Mniši gruzinští zvolili Euthymia, syna Janova, za
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ígumena, v kteréžto hodnosti byl potvrzen od císae Basileia II.
,

neboí tehdáž Iviion nepodléhal prótovi Athonskéinu. Euthymios

byl igumenem 18 let a proslul svou dobroinností, jsa rádcem

a pomocníkem všem Athoncm ve všech jejich záležitostech.

V posledních letech svého igumenství nestaral se již o véci

klášterní, nýbrž velmi horliv pekládal církevní knihy ecké
do jazyka gruzinského. Jak životopisec jeho Kosmas, mnich

ecký, r. 1758 uvádí, stavl Euthymios na rzných místech po

Athon kostely, nemocuice, chorobince pro vetché starce a za-

stupoval s dobrým úspchem díla obecná jak v Solun, tak

i v Caihrad, proež jej všichni milovali a za otce, dobrodince

a svého moudrého pedstavitele pokládali. Jednou ke zpátení

cest jeho z Caihradu koupili pro nho kon, ješt v jízd

málo vycvieného. Euthymios jel na nm mstem mimo jaké-

hosi žebráka, sedícího na zemi, jenž zpozoroval, že Euthymios

mu chce dáti almužnu, vyskoil a bžel ke koni, který však se

splašil a tryskem uhánl. Euthymios spadl s nho a na smrt se

potloukl. Pochován byl v Caihrad u kostela Jana Ktitele

13. kvtna 1028. Euthymios dobyl sob nejvtší zásluhy o gru-

zinskou církev svými peklady z eckého jazyka; peložil více

než 40 knih obsahu církevního. Pi práci té byli mu pomocníky

ti mniši gruzinští, kteí žili v poustevn sv. Simeona, t. biskup

Arsenios a dva princové rodu císaského.

Císa Basileois II. potvrdil za panování svého ti próty:

Nikefora, Pavla a Leontia, kteí slabé provádli stávající zá-

kony. Dovolovali obyvatelm nejbližších vesnic pásti na Hoe,
ba prodali jim pozemky, na kterých pastýi i s rodinami svými

se usadili. Byl to zaátek mnohého zla, které vzniklo na

Athon a bezmála by bylo zniilo velikou obec kláterní.

Když se ujal vlády v íši Byzantské císa Konstantin IX.

Monomachos (1042), dostavily se asy neblahé. Loupežníci

arabští navštvovali bez pekážky pobeží moe Egejského, pe-
padli a zpustošili i nkolik klášter Athonských. Roku 1044

rozmohla se neúroda na Athon, jevil se nedostatek pšenice,

oleje a vína; nejedni spatovali v tom trest boží pro' nepo-

ádky, které se zahnízdily na poloostrov, ježto pítomnost

žen a dcer pastý vzbuzovala smyslnost klášterník a znepo-

kojovala starce, kteí s úžasem pozorovali úpadek života mniš-

ského a obávali se, že Hora vezme úplnou zkázu. Mla-li býti

4
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uinna pítrž hrubému pekroování zákon, bylo potebí za-

kroení samého císae. Proto odešlo roku 1045 nkolik starc

do Caihradu a padše k nohám císae Konstantina IX., prosili

jej snažn, aby ukrátil bídu jejich, obnovil zákony a nedopou-

štl záhubu tolika míst svatých. Císa pijal prosbu tu milo-

stiv, projevil ochotu zavésti opt pokoj a poádek na Athon
povolal k sob Kosmu, igumena Cincilukiotskóho, uloživ mu,

aby šel na Athos, vyšetil a vykoenil tam všelijaké zloády,

odstranil novoty i obyeje, které byly mnichm ku pohoršení a

obnovil dívjší zpsob života mnišského. Kosmas pišel na

Horu Athonskou a vyplnil vše, co mu bylo porueno. Pede-

vším rodinám pastýským se stády jejich bylo naízeno se vy-

sthovati, naež pikroeno ke zkoumání žalob a nedostatk

mnišských.

Kosmas dal svolati všechny igumeny Athonské, jichž bylo

tehdy 180, a po mnohém jednání v souhlasu s nimi napsal

nová pravidla, týkající se všeho, co potebovalo nápravy. Nový

tento ád potvrzen od císae r. 1046.

5. Druhý ád Athonský.

„V pravd samovládného božského i císaského rozumu

vlastnost jest, nejen starostliv raditi se o vcech obanských,

peovati o vojenství, podmaovati surové národy, pokoovati

nepátele a držeti msta mnoholidná v rukou svých, nýbrž

velkolepji jest plniti naízení boží, pravidla svatá a míti stálou

péi o ty, kteí se zasvtili Bohu a zekli se svta, a meškají

v lesích k Bohu se modlíce, a uvykli dobrým skutkm, a nic

jiného neznají, krom toho, tak že jest potebí nejen chrániti

je od utiskování, nýbrž i ode všeho hnvu a opatovati je

pravdiv císaskými dary, ale také napravovati nepoádky,

které se vkradly mezi n, jako mezi lidi závistí satanskou, ne-

jistotu jejich upevovati, rozklady spojovati a k míru i jedno-

myslnosti pivozovati lid ten Hospodinv.

A všecko to lze najíti v kesanském a milostivém císai

našem Monomachovi. Nebo když mniši jmenovit Hory Athon-

ské, kteí sice silnji nad ostatní bývají v pohotovosti na spo-
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léného vraha a odvkého nepítele pokolení lidského, pobídli

ho (ábla) nespícího, aby trvale proti nim povstal a jim od-

poroval, tak že on v as jejich lenosti a dímoty tajn rozsel

plevel protivenství, vzdoru a nesvornosti mezi jejich dobré se-

meno pokoje, lásky a jednomyslnosti, a když zlo to píliš se

rozmohlo : tehdáž oni utekli se k císaskému Velienstvu i pro-

sili ho, aby je osvobodil od zla utiskujícího i od nebezpeenství

duchovních, z nho vycházejících ; a požádali tak uiniti skrze

schválního posla, zkušeného jak v život mnišském tak i v zá-

konech božích, též i v napravování a uzdravování pohoršení,

vzniklých od zlého. eený pak Krista milovník, císa, pijal

je, milostiv vzhlédl na n, vyslechl jejich ei, uvážil jejich

prosby a pislíbil poslati k nim mnicha, jakého žádali, aby

s jeho pomocí byly odstranny všecky nepoádky i byl obnoven

na hoe život povinný i jednomyslnost kajících tam mnich.

Proež on poslal naší nedstojnosti lichotivý a estný list cí-

saství svého, jehož obsah jest tento

:

,Mniši Svaté Hory pišli nedávno k císaství mému a

žalovali, že se nehledí na znní jejich ád a bull zlatých, na

Hoe pechovávaných, že je potahují k soudm svtským a tím

zpsobem igumeni bývají zneuctíváni, a mnoho jiného se dje,

a síla ustanovení a naízení bull zlatých zstává jedin v pí-

smenech.

Jakož pak i nyní vznikly mezi nimi nkteré otázky v pí-

in igumenv a o nkterých potebách duchovních, poruilo

císaství moje rozešení záležitosti muži, žijícímu podle Boha a

zkušenému v napravování duševních náruživostí, aby stádo Kri-

stovo nezstávalo dlouho v rozbroji. A lepšího nad tebe není,

komu by bylo sviti díla takové. Proež my porouíme, abys

na sebe vzal tu práci neocenitelnou, vypraviti se tam, a vezma

ád a zlaté bully, prozkoumal, k emu ukazují, i abys užil

léení vasného, prese všecka protivenství, která by se ti inila,

jakožto k soudci.

Vylož pak podrobn vše, co uiní tvá dstojnost, aby

i císaství moje poznalo pravdu a mohlo potom odbývati všech

tch, kteí by snad chtli odpor vésti. Nebo clsaskost moje

nehodlá zavádti njaké novoty na té Svaté Hoe, ale peje si,

aby tam zachovány byly zákony staré a ády, a vše aby se ko

4*
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nalo srovnale s naízeními císav blažené pamti, však vedením

tvým a zkušeností tvojí, aby pelivé byly odstranny všeliké

nevole duševní. Volba próta necht se dje podle starého ádu,

kterýž pošletež k mému císaství/

A tak podle rozkazu císaova a božího písma já Kozmas,

nejmenší mnich Cincilukiotský, pišel jsem na zdejší Horu, mocí

bohumilého naízení a požehnaného spravedlivého a císaského

i božského rozkazu svolal jsem všechny na té Hoe dstojné

mnichy a igumeny, potem nad sto osmdesát, aby se ukázali

ped námi v lave Karejské podle obyeje. A oni hned po

svolání shromáždili se všichni, nemálo se modlíce za panují-

cího císae, protože on pivedl k místu a konci to, eho oni si

páli a slib svj ústní skutkem vyplnil. Takovým zpsobem
zahájili jsme zasedání s eenými igumeny a prótem Hory,

vyslechli jsme ob strany a shledali jsme, že vše, co se od

nich na svtlo vynášelo, není nic jiného, než pokušení ábelské

a vzdor nerozumný. Požádali jsme za ád zlatopeetní i zlaté

bully císav blažené pamti; všechno to bylo pineseno a

peteno u pítomnosti všech. Potom jsme se tázali: ,Která

ustanovení potebují stvrzení císaského Velienstva ?'

1. Pedevším pravili, že v zákonníku jejich obsaženo jest

pravidlo: nepijímati kleštncv nebo bezvousých, nepostiho-

vati jich a nepechovávati ani v kláštee ani na pozemcích

jeho, — které od nkterých se nedrží a že potebí jest napra-

viti toto zlé.

Ihned usnesli jsme se, vykoeniti je a zavésti poádek;

shledali jsme také všecky od malých do velikých velice po-

slušnými a úpln hotovými, vyhnati s Hory všecky takové

osoby. Jich odstranní — podle obecného mínní a pání d-
stojného próta Theofylakta a dstojných igumen Veliké Lavry,

Vatopedu a Iveru, i podle našeho vlastního rozsudku a zkou-

šení — naízeno bylo dstojným mnichm dozorcm Hory a

poslaným s nimi starcm.

2. Potom pedložili kus druhý, že nkteí mniši a igumeni

poídili sob lodi stožárové a skupujíce vína a jiné výrobky,

plují do Gaihradu a do jiných mst, kde s tím vedou obchod

po kupecku. Hledavše doklady, nebylo-li jím pozdji dáno právo
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zíditi sobe takové lodi, našli jsme napsaný a podepsaný zákon

od blažené paméti císae Basileia, složený po vespolném zdání

tehdejšího próta a všech na Hoe se nacházejících mnich, který

,nejenom nedovoluje, nýbrž i zapovídá takový výdélek nebez-

pený, a na ty
;

kdož by se opovážili tak initi, uvaluje trest,

jmenovit vyhnání jich s Hory, jednak však dovoluje mnichm,

zaopatiti si menší lodi a odvážeti vína nadbytená do Soluna

I

a do msteek k nmu pináležejících, na prodej, jestliže z ji-

ných stran lodi nepicházejí, ale nikoli kupovati je u jednch

a prodávati jiným, což jest vlastnost lakomcv a lichvá'.

Proež i my chtli jsme nutiti je, aby si to pravidlo vzali za

píklad, ale všem zdálo se býti bemenem velikým a tžkým.

Tvrdili všichni, kdyby nemli lodí stožárových ku pivážení vcí

pro kláštery a k vyvážení ovoce a nadbyteného u nich vína,

že by ani jeden den nemohli živi býti na Hoe. Konen po

dlouhém rozvažování pedmtu toho všichni souhlasili, aby klá-

štery mly lodi ne vtší než na 200 až 300 mediv (korc),

které dostaují pro domácí potebu, i aby je vypravovali jenom

do Soluna a Enosu, by tam pebytky své prodali a vymnili za

to, eho potebují, s tím však doložením, že ve svatém tyiceti-

denním post nižádný mnich nemá se na cestu chystati nebo

vydávati, nýbrž mají ve svých klášteích zstávati a nepetržit

na Boha mysleti
;
pak aby nikdo z nich ani na samé Hoe ani

na venku nekupoval výrobky, jako na píklad pšenici, jemen,

vído, olej nebo cokoliv jiného, a neprodával toho v jiných mí-

stech, jako dlají obchodníci. To pravidlo platívalo podle úmluvy,

nyní však spojuje se s tou výminkou^ že takové lodi mají se

odkázati ped próta hory a celou obec; nebo po pestoupení

zákona budou lodi prodány protein a obcí a cena jich odevzdá

se ekonomovi Hory na výdaje obecní, vinníkovi pak již nebude

dovoleno poíditi si lo jinou nebo konati judy s Hory, tak aby

i druzí, kouc po apoštolsku, mli strach. Vtší pak koráby

usneseno zabaviti na vždy, vyjímaje ty kláštery, které mají

právo je držeti podle list zpeetných od našich císa blažené

pamti i krom kláštera Vatopedského, kterýž k držení lodí má
z dávna písemné dovolení od tehdejšího próta a ostatních igu-

men Hory.

3. Pedložili tetí kus, mluvíce, že se nezachovávají všecky

zákony a naízení císaská, jasn naizující, aby žádný mnich
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od nynjška nechoval skotu nebo páru vol, ani z ciziny aby

se nepihánly na Horu k pastvé, krom bude-li na to souhlas

mnichv ; nyní mnohé kláštery zaopatily si ovce i kozy a lavra

pana Athanasia voly. Tedy i my, poznávajíce pravdivost a spra-

vedlivost toho, co pedkládali, postarali jsme se, aby byl od-

strann všechen dobytek od tch, kdož nezákonit sob ho po-

ídili. Všichni ostatní ochotn souhlasili v píin vzdálení jeho,

jen dstojný mnich Neofyt projevil, že bez dobytka není mu
možno nasytiti veliké množství mnich, v lave jeho se nachá-

zejících, a starc neduživých, i ospravedloval se tím, že on

nezaal pihánti dobytek na Horu, nýbrž igumeni pedešlí pa-

desát let ped ním a že píhon dobytka byl dovolen od igumen
Hory. Když pak jsme my opt siln naléhali, tehdy pistoupil

i on na odstranní ovec, prosil však, aby mohl držeti krávy na

míst oddleném a neobydleném pro utšení nemocných a ob-

stárlých mnich. Snášeli se s tím všichni igumeni Hory i jejich

prót, asto eený mnich Theofylakt ; umlkli jsme i my, vdouce,

že není možno nasytiti 700 mnich samou rybou. Uzaveli pi
stoupiti k návrhu igumena lavry a srovnati se s vlí starcv a

igumen Hory; ustanoveno, aby ty krávy byly chovány v od-

lehlosti dvaceti mil ode všech, klášter a nebyly pásány od mni-

chv i aby se odtamtud nepihánly ke klášterm.

4. Jako díve bylo ustanoveno, že lavra pana Athanasia

mže držeti jeden pár vol k míšení chleba pro bratí a nyní

poet jejich vzrostl ze sta na sedm set, schválili všichni mniši

Hory, aby k tomu jednomu pidaly se ješt ti páry. My pak

snášejíce se s tím vespolným mínním, ustanovili jsme, že ty

páry mají se chovati, jak praveno, ku pomoci pi míšení chleba

bratrského, ale nikoli aby se jimi oralo nebo zem osívala.

Smluveno také i to, aby klášter Vatoped, jakožto siln lidnatý,

mohl držeti jeden pár na pomoc pi míšení chleba pro bratí

tak, jak k tomu pivolili prót a všichni ostatní starci.

5. Všichni také uznali, aby klášter Amalfiauv držel locf

stožárovou, nebo nemohl by bez ní obstáti; avšak nemají uží-

vati k obchodu, nýbrž má jen do Caihradu odvážeti svoje pe-

bytky a pivážeti odtamtud dary kesan.

6. Ponvadž nkteí pednesli i to, že jiní mniši na lodích

odvážejí s Hory trámy a prkna, borovinu a smlu, prodávajíce

;
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je venkovanm, což však zakázáno jest již staršími zákony : my

ustanovujeme, aby se tím nekupilo, ale aby se prodávalo žijí-

cím na Hoe ku potebám klášter jejich. Pakli nkdo bude

usvden z takového obchodu, ztratiž i lo samu, jako již výše

bylo ureno.

7. Co se týe odchodu mnicha z kláštera a vstoupení jeho

do kláštera jiného, o tom psal podrobn nebeský a bohabojný

Basileios. Zakazují to již zákony Hory, které praví, že bratra,

odcházejícího z kláštera, nemá bratrstvo druhé pijímati bez v-

domí a souhlasu igumen, le by dívjší jeho pedstavený ode-

vzdal jej bratrstvu tomu z vlastní vle a za souhlasu podíze-

ných jemu bratí.

8. Došlo k našemu sluchu, a ješt více skutenost nás

pesvdila, že nkteí opovažují se rušiti nebo mniti poízení

zemelých igumen, vli jejich zamovati svojí, anebo voliti

a sesazovati igumeny a initi jiné bezohlednosti. Proež my
srovnávajíce se s dívjším ádem, ustanovujeme, aby poízení

zemelých bylo provádno správn a neodkladn i aby vše se

vyídilo a vyplnilo podle obsahu závti nebožtíkovy. Pakli by se

nkteí pokoušeli, dlati nco protivného, tehda ustanovení jejich

nebudiž v skutek uvádno, nýbrž budiž zrušeno a oni sami stí-

žení trestem církevním.

9. Podobn pozorovali jsme, že nkteí zhotovivše zápisy

trhové, darovací aneb smnné na ástky zem nebo na kláštery,

a vlastnorun na n nakreslivše poctivý kíž ped pivolanými

svdky mnohými, kteí rovnž naznamenali týž znak, pozdji

pak litovali a zmnili zápisy své, povrhujíce až bda úžasn a

smle dílem svým i také vrností, náležitou na kesany, pi tom

pak i svdomí vlastní zapírají. Proež my za souhlasu s nejd-

stojnjším prótem a všemi ostatními igumeny porouíme, aby

smlec, jenž by takový pestupek uinil, ihned byl sesazen

z igumenství a místo jeho budiž sveno jinému z téhož klá-

štera, zápis však zsta v dívjší platnosti své.

10. Co se týe dlání díví, žalovali nkteí mniši zdejší,

že vtší kláštery jim v tom brání, jak ku peení chleba a ku va-

ení, tak i k stavb. Proež jsme ustanovili, aby všichni brali

palivo, kde chtjí, díví pak stavební aby poráželi v lese obec-

ním svobodn a bez pekážek ; v lesích však klášterních sekejte
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s vdomím mnich dotyného kláštera s pivolením pedstave-

ného jeho a jen tolik, kolik jim bylo povoleno.

11. Mnozí mniši žalovali, že nkdy bývaly obiny veliké a

dostatené k jejich potebám, ale bhem asu protové z pátel-

ství nebo z jiných ohled nkterým mnichm rozdali, tu ne-

mnoho, tu mnoho, co kdo chtl; tím pak ubylo obin a kláštery

tím trpí. Za souhlasu všech ustanovilo se: nižádný z prótv

budoucích nemjž moci, dílce obin prodávati nebo darovati

komu by chtl.

12. V píin lavry Karejské mluví se, že na místo lavry

stala se tržištm, nebo tam prodávají, co je mnichm zapov-

dno. Proež rozsoudili jsme a ustanovili s pivolením obecním,

aby starý zákon se zachovával, pakli se najde u nkoho nco
zakázaného — stydím se to pojmenovati — bude vyhnán z lavry

té navždy.

13. Jakož byla veliká nespokojenost z toho, nebo skoro

všichni mluvili o tom, že igumeni klášter vtších picházejí

do shromáždní s mnohými poslušníky, což bývá píinou mno-

hého zlého ve shromáždní starcv a igumen, tak že z toho

vznikávají uvnit hrozby a venku pranice, ale také ti, kteí

soudí a koaají práce, týkající se obce, nemálo bývají zdržováni,

hdyž každý poslušník, co chce, smle a opovážliv hovoí a tlaí

se k stranám se soudícím. Vinu toho dávali nejvíce igumenovi

Lavriotskému, on pak, dstojný mnich Neofyt, igumen lavry pana

Athanasia jakož ve všem jiném, ukázal se býti poslušen k nám

ve svém dobromilém rozpoložení, tak i v pípad tomto, co se

týkalo žalob pronášených ode všech ostatních, vyslovil se, že on

spokojí se s pravidlem ádu staršího, kteréž pikazuje jemu pi-

cházeti se dvma poslušníky a prótovi se temi, všem pak ostat-

ním bez nich, nebo tak pedpisovala zlatá bulla za píinou

tehdejší malé lidnatosti na Hoe. Igumenové ostatních klášter

uslyševše to, rozhorlili se a stáli na tom, že jim nelze pichá-

zeti do shromáždní bez poslušník, kterých potebují pi svém

stáí a neduživosti. Potom všichni laskav prosili ustanoviti:

prótovi úadujícímu picházeti se temi poslušníky, igumenovi

blaholepé lavry pana Athanasia se šesti, igumenu Vatopedskému

se tymi a rovnž igumenu Iverskému, všem pak ostatním

s jedním ; avšak všichni poslušníci mají zstati na kelliíeh, pí-
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slušných klášterm a odtamtud nevstupovati do shromáždní,

nemíchati se mezi starce soudící a nebýti jim na pekážku.

Pakli by igumen jmenované lavry si pál míti u sebe jednoho

nebo dva, tož také protovi a igumenum Vatopedskému a Iver-

skému písluší po jednom uenníku, ale hovoiti nesmjí. A který

by nechtl mleti, toho nech vyvedou i proti jeho vli ze shro-

máždní starcv.

14. Krom všeho toho s obecným souhlasem ustanoveno

i to, aby všechna díla vážná vyjednávala se v obecním sboru

za pedsednictví próta i v zasedání s ním dstojného mnicha

igumena lavry pana Athanasia i ostatních ctihodných igumen,

když se nacházejí na Hoe a pijdou do shromáždní i u pí-

tomnosti všech soudných dstojných starc. Nech projednávají

a ke konci pivádjí všeliké se vyskytující záležitosti v bázni

boží a podle pravdy, beze všeho pokrytectví a pijímání mzdy,

také ne z pízn nebo pátelství, bez náruživosti, jako jsou zá-

vist, vzdor, msta. Naskytnou-li se u nkoho vci nedležité a

nepatrné, nech se odkáží prótovi, on pak nech vezme k sob
patnácte igumenv a urovná s nimi nepoádky, jež se pihodily.

i Avšak nedovoluje se jemu, pivolávati pokaždé jedny a tytéž

osoby, nýbrž k jedné záležitosti jedny, k jiné opt druhé, aby

v obci nevznikalo podezení a pohoršení.

15. Co vlastn mlo se pede vším ostatním pedložiti, ja-

kožto vc nejnaléhavjší, o tom poestní starci mluvili až napo-

sledy, totiž, že nkteí mniši a igumeni bu ze sprostnosti své

nebo z lehkomyslnosti a z neznalosti pravidel, vysvcují mla-

díky, dvaceti let nemající, nejen za jáhny, nýbrž i za knze,

a jiní v posledním poízení svém ustanovují v témž vku i za

igumeny proti každé spravedlivosti, bu z píbuzenství nebo

nevasné náklonnosti k nim. Abychom z koene vyplenili takové

nerozumné a nezákonné jednání, nic nemluv o nákaze, škodé

i pekrucování božích a duchovních pravidel, naizujeme: jáhna

svtiti v 25. roce podle zákon božích, knze v 30. roce, v po-

sledních poízeních ustanoviti také igumena tchto let.

A tak všecka ta zákonná i dušespasitelná ustanovení — ne

panská i ne šlechtická, aniž nesvdomitá nebo nerozmýšlena,

nýbrž z obecného souhlasu a schválení všech dstojných mnich
a igumen Hory, kterých jména níže v podpisech jsou pozná-
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menána — jsou sestavena a vyložena mnou, Kozmou, nejmenším

mnichem Cincilukiotským, podle božího a císaského naízení,

i podepsána vážnjšími starci hory Athonské, i dána mnichm
v zastoupení panujícího a svatého císae našeho. Tato ustano-

vení a zákony, sepsané mou skrovností, jakožto osobou od císae

vyslanou, všickni mniši Svaté Hory povinni jsou skuten za-

chovávati. Pestupník jejich upadá v trest zákon božích i v ne-

milost císaskou. Mniši jsou povinni pedložiti ád ten panují-

címu a svatému císai našemu, aby jeho kesanské a blaho-

estué Velienstvo dodalo mu zákonitosti a pevnosti, jakož uinil

blažené pamti císa Jan s ádem tím, který byl složen Euthy-

miem, nejdstojnjším mnichem a igumenem slavného kláštera

Studijského, vyslaným z naízení císaského. Ustanovení ta po-

tvrzujeme i my, sesilujeme a pejeme si, aby byla zachovávána

beze zmny na vky.

Vše to bylo vyloženo, napsáno a podepsáno Theofylaktem,

mnichem a prótem Hory, i Neofytem, mnichem a igumenem

peslovutného kláštera pana Athanasia, i Athanasiem, mnichem

a igumenem kláštera Iverského, i Janem, mnichem i igumenem

kláštera Vatopedskélio, i Georgiem, mnichem a igumenem kláštera

Zygského i ostatními ctihodnými mnichy a igumeny Hory Athon-

ské, v msíci záí, indiktu 14., roku 6554" (i-li 1046 po

nar. Kr.).

Všech podpis krom prótova jest 30, tolik tedy bylo váž-

njších starc mezi 180 shromáždnými igumeny. Poznámky

initi k tomuto spisu historickému není poteba, soudný tená
sezná snadno, že tehdejší život mnišský ml také svoje stránky

stinné a že sobectví, smyslnost, zištnost i na Hoe Athonské

obtí svých požadovaly.

V pátém odstavci ádu tohoto iní se zmínka o kláštee

Amalfifan, jimž se dovoluje držeti stžovou lo, nevyhnutelnou

pro n k jízd do Caihradu. Amalíi, nkdejší slavné pístavní

msto italské (blíže Neapole), vedlo znamenitý obchod s výcho-

dem a mlo na nkolika místech své faktorie. Usazení Amalfi-

anft na Athon, na východním svahu horském, mže býti

pokládáno také za jakousi faktorii jejich, která však musela míti

formu kláštera. Klášter tento vznikl v 10. vku ped píchodem

Athanasiovým ; byl zasvcen Matce Boží a ml vždy rozmry
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skrovné. Zachovala se z nho polozboená vž a zbytek vodo-

vodu na jednom pahrbku blíže moe. Lze míti za jisté, že ona

lo navštvovala obchodní kolonie amalfské, pijímajíc dary,

kterých klášter na dlouho oželeti nemohl. Mniši amalfští byli

asi zprostedkovateli dodávek rozliného zboží kupeckého klá-

šterm Athonským, ímž požívali nemalé pízn jednotlivých

igumen, tak že ani církevní roztržka Michala Kerularia (z r.

1054) v pomru jejich ke klášterm Athonským mnoho nezm-

nila. Velmi citelné dotkl se však kláštera Amalfského úpadek

rodného msta, které byvši v letech 1135—37 od nepátel zpu-

stošeno, nikdy více se nezmohlo. Klášter Amalfský živoil, až

konen zašel. Od císae Jana Komnena (1118— 1143) obdržel

ješt darem dv vesnice u eky Strymona (Strumy). Poslední

známý podpis jeho igumena nalézá se v jedné listin z r. 1169

a zní: „Ego monachus presbyter Thoma, abbas sacrosancte Ma-

riae cenobii Amalfitanorum me subscripsi." Pozemky tohoto bý-

valého kláštera latinského byly odevzdány lave sv. Athanasia,

jak o tom svdí dokument ze 14. století. Jméno zíceniny klá-

šterní jest Moríino, což by poukazovalo Da nkdejší Molfino,

nebo písm r pechází snadno v l\ Molfino pak mže se po-

kládati za zkráceninu z Amalfi = Amolfi.

Za vlády císae Konstantina X. Duky (r. 1059—1067) roz-

louil se s životem Georgios Iverský, mnich to v pravém smyslu

slova. Byl rodem Gruzinec, narodil se r. 1014 v krajin Tria-

letské ze znamenitých rodi. Když mu bylo sedm let, vypravili

jej do ženského kláštera, ve kterém sestra jeho Thekla byla

jeptiškou. U ní žil ti léta a nauil se psáti i ísti po gruzin-

sku; odtud dovedl jej otec jeho k svým bratím, kteí žili v klá-

štee Chachul. Ti odevzdali hocha na další uení duchovnímu

Ilarionovi s prosbou, aby jej pipravil k stavu mnišskému. Pod

jeho vedením nauil se Georgios všem knihám církevním, kteréž

tehda známé byly v Gruzii. Pak poslán do Caihradu, kde se

bhem 12 let piuil naukám eckým a vrátil se do kláštera

Chachul, kdež dosáhnuv 25. roku vku svého, od Ilariona, uitele

svého, za mnicha byl postižen. Zahoev touhou putovati do

Jeruzaléma, vydal se na cestu, která trvala skoro pt let. Na-

vštvoval kláštery a poustevníky v Arménii a Sýrii, jmenovit

zdržel se ti léta u svého krajana Georgia, který na erné Hoe
blíže Antiochie ml poustevnu svou a za velikého asketu byl
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pokládán. V Jeruzalém nezdržel se Georgios dlouho. Na zpá-

tení cest navštívil opt svého rodáka Georgia, jeuž mu do-

mlouval, aby šel na Horu Athonskou a tam dokonil peklady

knih eckých, Euthymiem zapoaté. Georgios uposlechl, vstoupil

do lavry Iverské, kde sedm let ztrávil rozlinými službami klá-

šterními a osvojil sobó všechny vyšší ctnosti mnišské. Ku práci

literární necítil se ješt dosti zpsobilým, a jej Georgios erno-

horský nepestával k tomu vybízeti, posílaje na Athos své uen-

níky jako zvláštní posly. V lave Iverské byl Georgios vysvcen

za knze a brzo na to ustanoven za igumena. Tehdy zaal pe-

kládati svaté knihy, ale vedle toho staral se svdomit i o zdar

kláštera. Ponvadž do chrámu zatékalo, vyprosil od císae Kon-

stantina IX. Monomacha olovo, aby pokryl svatyni a zbudoval

zárove krásnou kopuli, spoívající na tyech sloupích mramo

rových. Do obnoveného chrámu tohoto penesl ostatky Jana

Gruzince z kaple, kde dosud odpoívaly i ostatky syna jeho

Euthymia z Carihradu. Léta ubíhala, peklad do jazyka gru-

zinského však nepibývalo. Georgios jsa tím rozmrzen, vzdal se

igumenství, odešel do Carihradu a pak na ernou Horu, aby se

mohl oddati písemnictví úpln. Tam z i pt let dokonil peklad

všech knih bohoslužebných. Dozvdv se o tom Bagrat IV., cá
Gruzinský, povolal jej k sob a nabízel mu nejvýhodnjší po-

stavení církevní, ale Georgios všechno odmítl, ježto po ukon-

ení díla svého toužil zpt na Athos. V otin své sepsal pro

kláštery a kostely knihy, kterých tam ješt nebylo, ímž si

zjednal všeobecnou chválu. Ujal se nkolika malých hochu,

by je vychoval pro službu klášterní, sebral je po mstech a

vesnicích, jiné vykoupil z otroctví nebo vytrhl z bídy nejvtší,

tak že sami rodie pivádli mu své dítky a zanechávajíce je

u dveí jeho odcházeli. Tak shromáždil kolem sebe tyicet

sedmiletých hoch z tech píin : z milosrdenství, za úelem

utvrzení pravoslaví knihami, jimž se mladší snáze nauí, než

starší, a konen k zavedení slavných služeb božích v Iveru na

Athon u ostatk Jana, Euthymia a jiných svatých Gruzinc.

R 1060 chystal se Georgios k cest na Athos, kde doufal na-

jíti oddech hlavn duševní; vzal s sebou svých 40 sirotk. Za-

stavil se však v Caihradé, kde své chovance pedstavil císai

Konstantinovi X. Dukovi, jenž je chtl vidti. V týž den ucítil

Georgios jakousi vni'ní pal-ivost, která neulevovala a byla pí-
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inou, že následujícího dne zemel. Télo jeho položeno do rakve

cypišové a odvezeno na Athos. Sirotci dopraveni do kláštera

Iverského pod otcovskou péí igumena Georgia III.

Georgios obohatil znamenit literaturu gruzinskou. Za igu-

menství svého peložil veliký synaxar, výbor to evangelického

tení, veliký trebník (=: agenda) kláštera Studijského, výklady

Starého Zákona a epištoly. Nedokoneny zstaly životopisy sva-

tých, na každý den msíce pipadající, zvané rusky „Minei etii"

(= Acta sanctorum); na erné Hoe poídil peklad Písma sva-

tého, asoslov (tolik, co breví), osinihlasník (— osmihlasý

zpvník) a nkolik pouení sv. otc. Mimo to opravil nkteré

starší peklady, pokažené nerozumnými pepisovai, srovnav

je s originály eckými a zamniv pi tom nevhodné výrazy slovy

jasnjšími. Proto považují Gruzinci Georgia Mtacmindeli, t. j.

Svatohorce, za národního svtce, srovnávajíce jej s hvzdou,

stkvle záící na nebi domácího bohosloví. Jakožto igumen Iver-

ský byl Georgiem II.

Roku 1044 klášter Dochiar, který stál v okolí nynjší

paroplavební stanice Dáíina (Dafni) na pobeží, byl zpustošen

od loupežník moských; mniši s igumenem Euthymiem stží se

zachránili útkem a bojíce se optné návštvy pirát, pesídlili

se severnji, a to za píinou bezpenosti na místo vysoko po-

ložené, kdež také po nkolik let život asketický vedli. Ponvadž
však nový Dochiar byl píliš tsný a trpl nedostatkem vody,

pikoupil Euthymios klášterík Archandlský, níže na behu
moském ležící, do nhož mniši dochiarští se pesthovali a opt
Dochiarem jmenovati zaali. Roku 1074, když se uskutenilo

pesídlení, stala se dobroditelkou nového kláštera Eudokia,

vdova po císai Konstantinu X. Dukovi se svými syny Andro-

nikem a Michaelem. Rozmnožila jeho majetek pozemkový a

osvobodila jej od dauí státních. Do kláštera toho pišel r. 1078

Euthymiv píbuzný jménem Nikolaos, miláek vládnoucího cí-

sae Nikefora Botaneiatn, aby se stal mnichem. Zestárlý Euthy-

mios postoupil milerád píbuznému svému, jejž za mnicha po-

stihl pode jménem Neofyta, vedení kláštera. Od otce Neofyta

zachovalo se poslední poízení z r. 1092, které sepsal, když byl

zvolen za próta Sv. Hory. Dovídáme se z nho, že bhem 15

let, co do kláštera vstoupil, obnovil vesms stavby klášterní,
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zboural starý kostel sv. Archandl a na míst jeho vystavl

nový, krásný a opt Archandlm vnovaný chrám. Klášter nese

proto dvoje pojmenování, která se udržela do dn nynjších;

jméno starší zní krátce „Archandl", druhé „Dochiar". Udržela

se povst, že za igumenství Neofytova nalezen byl od jednoho

sluhy klášterního na protiležícím poloostrov Longos kotel, ploý

zlatých penz. Pi pevážení pokladu tohoto pes záliv Svato-

borský byl sluha od soudruh svých vržen do moe, zachránil

se však jako zázrakem ped utonutím, což se piítalo pomoci

archandl Gabriela a Michaela, ale Neofyt ve své poslední vli

nezmiuje se o žádném divu, který by mu byl poskytl peníze

na opravy kláštera.

Císa Nikeforos III. Botaneiates (1078—81) pojistil sob
dobrou památku u Athonc tím, že jim potvrdil rzné výsady

jednotlivých klášter. Iverci, kteí pro svou nehospodárnost

upadli v tíse, podali císai prosbu, aby je osvobodil od dávek

zemských a dosáhli toho, že zlatou bullou z r. 1079 klášteru

jejich zabezpeen roní píjem osmi liber zlata a 16 penz zla-

tých z íšské pokladny, krom osvobození ode všech plat stát-

ních. Za císae tohoto obnoven i klášter Xenof, ležící dosud ve

zíceninách. Štpán, bývalý dvoan císav, vymohl sob odNi-

kefora III. dovolení, aby se mohl odebrati na Sv. Horu, kde

chtl z vlastních prostedk Xenof obnoviti a do smrti v nm
bydleti. Jsa muž bohatý, opravil kostel i zaopatil jej stkvost-

ným náiním oltáním, vystavl novou ze hradební, zídil po-

tebné kobky mnišské, pikoupil pozemky a pojistil klášteru

tolik píjm, že v krátkém ase poet mnich se mohl zvýšiti

na 5") hlav. Pozdjší mnich Simeon byl kleštncem a melu sebe

ješt ti jiné kleštnce. Ponvadž to odporovalo ádu Athon-

skému, byl nucen k naléhání igutnen Sv. Horu opustiti. Ale

císa Alexios I. Komnenos r. 1090 se ho ujal a naídil proto vi,

aby Simeona opt uvedl v držení kláštera, dokládaje, že to

má býti výjimka z pravidla a platiti výhradn jen pro mni-

cha Simeona, který velikým nákladem pispl ku zvelebení

Xenofu.

Císa Alexios I. Komnenos (1081—1118) byl velmi na-

klonn mnišstvu Athonskému, podporoval je všemožn a pojistil

mu svobodu dvma naízeními, zvanými pittakiony, což byly

krátké rozkazy císa Byzantských, psané na destikách, pokry-
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tých tenkou vrstvou vosku nebo jakoukoliv jinou látkou pilna-

vou. Prót Gabriel pedložil totiž císai r. 1094 doklady, týkající

se neodvislosti Hory Athonské od metropolity Solunského a bi-

skupa Jerissovského, naež Alexios Komnenos vydal toto pitta-

kion patriarchovi Mikuláši:

„Nezbytno jest, aby svoboda Hory ochránna byla, aby tato

nikdy se neítala k obvodu nietropolitskému nebo biskupskému.

Ale také nezbytno jest i to, aby jeden biskup vysvcoval tam

knze a jáhny. Proto dovoluje se zvláš sousedícímu s Horou

vladykovi (biskupovi), picházeti tam pouze v dob shromáždní

na vyzváuí próta a vykonati svcení knží a jáhn, kteí jemu

budou pedstaveni. Nemá však práva pisvojovati sob násled-

kem toho moc biskupskou nebo nco jiného ped se bráti na Hoe,
krom co jemu dovoleno. Také pouze jediuou liturgii na

celé Hoe mže sloužiti. Necht tak jest od nynjška až na

vky."

Roku 1095 vyšlo naízení druhé, které obsahovalo osvo-

bození Sv. Hory od každého poplatku a vlivu úad duchovních

i obanských.

„Naizujeme i my, aby Sv. Hora byla svobodnou, mniši

nejsou zavázáni k platm a dávkám na vky, ale vzpomínati

mají panovník a modliti se za celý svt, ponvadž nemají

žádných starostí. Dále porouíme námstkm krajským a mst
sousedních, aby úedníci obanští nemli žádného ízení na Sv.

Hoe. A tak, jako pedchdci naši nepodídili jí njakému arci-

biskupovi, tak i my jí nepodizujeme z píin mnohých, také

aby bylo odvráceno každé podezení proti arcibiskupovi, že by

chtl vázati církev a dávati knžím rozkazy i ukládati jim tresty

svoje. Jako pedkové naši potvrzovali, tak i my potvrzujeme

jednu hlavu i jednoho biskupa — próta. Ti, kteí ho nebudou

ctíti, upadnou do nemilosti naší."

Výsady takové velice lichotily mnichm, jež císa Alexios I.

pirovnával k svtlu, ježto istým životem svým mají osvtlovati

každému cestu do království nebeského. Svatohorec jest prý

podoben ástce zem dobré, která položena jsouc na zemi hu-

benou, uiní ji dobrou, práv jako sl, nasypaná na chléb erný,

dlá jej záživnjším. Podle mínní císaova andlský život Svato-

horc jest národm potšením a radostí, modlitby jejich, konané
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za celý svét, jsou dary vysoce cenné, s nimiž ani srovnati nelze

prospch, pocházející od muž uených nebo vládnoucích, v je-

jichž inech málo kdy bývá požehnání a milost boží.

Mniši Athonští byli svobodní, neodvislí, ale bohužel ne-

udrželi se na té výši, které dosáhli, nýbrž podlehli žádostem

smyslným. Poátek zloádu tkvl v tom, že pastýi pes všecky

zápovdi opt picházeli s rodinami a stády svými na poloostrov,

pásli dobytek na pozemcích klášterních i dodávali klášterm

mléko, máslo a sýr. Mezi mnichy a pastýi vznikly rozmanité

styky. Ženy a dcery pastý, které v odvu muŽ3kém hlídaly

stáda, dondšely mnichm mléko a máslo, ped velikými svátky

pomáhaly jim mísiti chléb i dávaly se užívati i k službám jiným,

o kterých, jak stojí ve zpráv o tom zachované, mluviti a slyšeti

zakazuje stud. Mniši svdomitjší byli tím velice poboueni a

igumen Veliké Lavry Joanikios Valma podjal se úlohy, zápasiti

proti nepravosti té, napsal, co vdl o pebývání pastý na

Athon a o pohoršlivém poínání jejich žen a dcer i o vcech

jiných, jež vynašla zloba cábelská, a poslal tu zprávu patri-

archovi Mikuláši. Ponvadž však Sv. Hora pravomoci patri-

archov nepodléhala, radil tento pouze mnichm, aby pastýe

ili Vlachy s Hory vyhnali a dobytek klášterní jedin na stat-

cích venkovských chovali. Rada patriarchova však neprospla,

sama synoda byla proti tomu, a rovnž i mnozí igumeni Athonští,

ano mluvilo se obecn: „Bh stvoil zvíata za pokrm, všecka

pokoil pod nohy lovka." Lze z toho souditi, že mniši jídali

tehda maso.

Císa Alexios I. dozvdv se o vnitních nepoádcích na

Athon, dal sob pinésti ád císae Konstantina IX. Monomacha

a pesvdiv se, že držení skotu na Hoe se zapovídá, dal všecky

pastýe z poloostrova vypuditi; bylo jich na ti sta rodin. Pe-
vedeni naPeloponnés (r. 1097). Vtšin mnich nebylo vypuzení

pastý vhod, tak že plakali a hoekovali, jak budou nyní živi

bez mléka, másla a sýra. Když potom se rozhlásilo, že patri-

archa uvalil kletbu na Sv. Horu, zarmoutili se i osvícenjší

mniši, kteí žili v písnosti a ptali se, jak mohou se modliti

tam, když patriarcha proklel celou Horu, všecky stromy a vody ?

Jednm poskytlo to vítanou píležitost, aby zárove s Vlachy

opustili Sv. Horu, jiní opt báli se zemíti a býti pohbeni



65

v zemi prokleté. Následkem toho nkteré kláštery a poustevny

úpln zpustly. Lepší pomry nastaly teprve za vlády císae Jana

Komnena (1118—43), kdy za spolupsobení patriarchy Lva pro-

mnila se Sv. Hora opt v hledané útoišt mnich.

6. Od století dvanáctého do století patnáctého.

V první polovici století dvanáctého objevili se na Athon
mniši slovanští. Prót vykázal jim malý opuštný klášter, známý

pode jménem Xilurga, který již v letech dívjších prý byl

v držení Rus, kteí však snad za panování Alexia Komnena

Sv. Horu opustili. Zachoval se soupis jmní klášterního z r. 1143,

sepsaný pi nastoupení igumena Christofora, kde se uvádjí vci

rozmanité, jak se našly jmenovité v kostele, pak náiní hospo-

dáská, nádobí devné, mdné, také jisté množství obilí ; mezi

knihami církevními nalezeny i knihy ruské, což se zvláš vy-

týká; klášteík dluhoval tenkrát rozliným osobám 30 perper

(zlaák), ml však dv lodi, jednu na 250, druhou na 150 mo-

di. Modios byla míra obilní, která nyní zove se muzur a váží asi

60 kg. O dvacet pt let pozdji bylo již tsno obyvatelm Xilurgy,

ježto se poet mnich rozmnožil. Igumen jejich Lavrentios podal

žádost k proto vi, aby jim byl penechán klášter Thessalonický,

který byl v úpadku, tak že stavení bylo na spadnutí a mnich
bylo málo. Prót i sbor igumen žádosti té vyhovli a klášter

Thessalonický pedán Rusm dne 15. srpna 1169 i se všemi

k nmu náležejícími pozemky. Klášter tento vystavn byl na

západním svahu hbetu horského od njakého Thesaloniana i-li

Soluana snad již ve století desátém a slul pak obecn, když

jej pevzali mnichové slovanští, Russikon ili Russik. Protokol,

sepsaný pi pedávání kláštera, zachoval se v prvopise. Pode-

psalo jej krom próta 27 igumen, jejichž podpisy mají ne-

malou cenu pro poznání tehdejšího stavu Sv. Hory. Seznáváme

totiž, že Iviron byl tehda ješt v rukách Gruzinc, nebo igumen

jeho podepsal se po gruzinsku. Igumen Araalfian podepsal se

po latinsku. Zograf podle písma svého igumena Simeona byl

bulharský. Za to Chilandar uvádí se pode jménem Chelandor

jako klášter ecký. Mezi ostatními podpisy nalézáme také pod-

pisy igumen klášter Kutlumuše, Xiropotamu a Karakalu.

Kutlumuš vznikl nkdy za vlády císae Alexia Komnena I.,

5
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druhý byl oddlen v dob té již od svého mateského kláštera

Pavelského a latinský Karakal byl pešel ve správu Rek ne-

pochybn v druhé polovici 11. vku, když patriarcha Michael

Kerularios r. 1053 dal všecky kláštery a kostely latinské v Cai-

hrad zamknouti. Podpisy ostatních igumen týkají se klášter,

jejichž polohu nyní již uriti nelze.

Do nového kláštera ussika vstoupil Rastko, 171etý syn

Štpána Nemanji, velikého župana Srbského. Tento vládl v Rase

ili Rašce, v Dioklitii, Dalmácii a v Travunii a zeknuv se r.

1195 vlády ve prospch svého nejstaršího syna, odešel do klá-

štera Studeníce, kde ztrávil v postech a modlitbách dv léta

jakožto mnich Simeon. Na to podnikl cestu na Sv. Horu k svému

synovi, u nhož zstal až do své smrti. Pomrn krátký pobyt

jeho ml ten význam, že klášter Chilandar stal se sídlem vý-

hradn mnich národnosti srbské. Simeon ml za manželku

Annu, pocházející snad z císaského rodu Komnenovc, což nemálo

pízniv pisplo pi zakládání Chilandaru. Zemel 13. února

1200, zstaviv po sob ti syny: Štpána, Vlka a Rastku, po-

zdjšího to Sávu, prvního arcibiskupa srbského. Církev uznala

Simeona pro jeho moudrost, pobožnost a dobroinnost za národ-

ního svtce. Djepiscové pokládají jej za zakladatele slavné dy-

nastie Neraanji. Zachovány jsou dva životopisy jeho, sestavené

brzo po jeho smrti jeho dvma syny, Sávou, jenž jej napsal

díve, a Štpánem. Zakládací listina chilandarská jest jedna

z nejstarších památek písemnictví srbského
;
psána jest na per-

gamene mezi 1. 1198—1200 a zlatá peet dosud na ní se

udržela.

Sáva narodil se r. 1169. Záhy jevil velikou náklonnost

k životu pobožnému a vyhledával spolenost mnich; tajn

vzdálil se z domu otcovského a vstoupil do Russika Athonského,

aby složil slib mnišský. Prót Svatohorský vyzval jej, aby pešel

do vtšího kláštera Vatopedu, jako dstojnjšího pro syna pa-

novníkova. Sáva uposlechl a ztrávil tam 11 let, až do píchodu

otce svého. Vatopedští nepišli asi zkrátka, hostíce u sebe dva

leny rodiny panující, nebo obma byly z vlasti jejich zasílány

hojné dary. I ostatním klášterm dostávalo se všelikých dar,

jakož i poustevníkm, v lesních chaloupkách žijícím. Pipomenutí

jistého velmože srbského, jenž též byl mnichem, aby nerozdávali

jen cizím, nezstalo bez úinku. Sáva na vyzvání otce svého
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odebral se do Caihradu a vymohl od císae Alexia Kom-

uenalll. (1195—1203) dovolení, vystavti klášter, jenž obdaen

zvláštními výsadami pro mnichy srbské. Vatoped postoupil místo

k úelu tomu vyhlédnuté, t. zpustlý klášteík Chelandar. Co

zbývalo ješt dokonati po úmrtí otce Simeona, provedl Sáva,

jenž po úplném zaízení kláštera uril bratrstvu igumena, sám

však pesídlil do poustevny, kterou sob v Kareji byl vystavl,

aby v tichosti a samot životu asketickému oddati se mohl.

R. 1208 penesl na žádost bratra svého Štpána, v Srbsku vlád-

noucího, tlo otcovo do lavry Studenické a zstal tam jakožto

igumen 7 let. Pak se vrátil na Sv. Horu, kde mínil setrvati

do smrti, ale ekala ho ješt úloha jiná. V Srbsku bylo nutno

opraviti i-li nov zíditi správu církevní. Za tím úelem poslán

Sáva od svého bratra Štpána k patriarchovi Nikajskému, aby

na nm vymohl pro zemi jeho zvláštní stolici arcibiskupskou.

Vypravil se tedy Sáva do Nikaje, tehdejšího to sídla patri-

archova a dosáhl nejen církevní samostatnosti pro svou vlast,

nýbrž byl i ustanoven za prvního arcibiskupa a r. 1221 vysv-

cen. Jakožto nejvyšší hodnostá duchovní korunoval pak bratra

svého Štpána r. 1222 za krále a pozdji i syny jeho Radoslava

a Vladislava. Zídil nová biskupství, zakládal u klášter školy

pro lid, podnikl cestu do Jeruzaléma a vrátil se pes Sv. Horu

do Srbska nazpt. Sáva psobil blahodárn 13 let jako arci-

biskup. R. 1234 složil dstojenství své, uril za nástupce ue-

níka svého Arsenia a odcestoval opt do Palestiny, navštívil

Egypt a došel pes Sýrii do Caihradu, odkud hodlal pes Bul-

harsko vrátiti se dom. Ve Velikém Trnov, sídle to áe Jana

Asna II., však zemel po krátké nemoci 14. ledna 1237. Král

Srbský Vladislav penesl roku následujícího ostatky jeho do

kláštera Mileševy v dnešní Hercegovin, odkud r. 1595 byly

vyzvednuty a v Blehrad od Turk spáleny. Životopis blaho-

slaveného Sávy sepsal Cotec Dometián, mnich Chilandarský, na

poátku druhé polovice 13. století. Jest to spis dosti obšírný,

jenž se zachoval v nkolika pepisech. Sáva zanechal po sob

typik t. j. pravidla eholní pro klášter Chilandar a druhý pro

svou postnici v Kareji, zvanou typikarnice, kde se byl cviil

tolik let v askési. Typik ten uren jest pro ty mnichy, kteí

tam chtjí žíti a pravidla ustanovená dsledn zachovávati.

Dlužno podotknouti ješt, že poslední císaové z rodu Komne-
5*
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novc a Angelovou nevaln byli štdí ke klášterm Athonským,

a Alexios I. neobyejn pál mnichm. Krom dvou zlatých bull,

které vydal Alexios III. Komnenos (z rodu Angelovc) ve prospch

Cliilandaru, nejsou jiné listiny darovací císa tch známy.

Jak známo, skonila se tvrtá kižácká výprava zízením

císaství Latinského se sídlem v Caihrad (1204). Zaalo uti-

skování víry pravoslavné, a kde se jevil odpor, byl potlaován

zpsobem ukrutným. Ani Sv. Hora nezstala ušetena. Usadili

se tam koistichtiví kižáci, pepadávali kláštery, muíce mnichy,

aby vynutili na nich domnle skryté poklady. Z dob tch pocházejí

zíceniny, známé pod jmény Fraukokastro a Paleokastro. Jedna

zátoka blíže mysu Plati nazývá se dosud Frankoliman ; zdá se

tudíž, že byla pístavištm lodí kižáckých. Tvrdí se, že hrady

ony, na zpsob vží vystavné, byly v držení rytí francouz-

ských, kteí teprve k naléhání papeže Innocence III. císaem

P>alduinem I. vyhnáni byli. Tenkráte rozboeny od pirát ital-

ských kláštery Karakal a Xenof.

Není divu, že mniši Athonští hledali pomoci u samého pa-

peže Innocence III., který je ubezpeoval o své ochran a sku-

ten také se zastal jich ve spolku s bývalou Keckou císaov-

nou Markétou, princeznou uherskou, vdovou po Isáku Angelovi,

která se byla provdala za markrabte Bonifáce Montferratského,

jenž jako král Solunský vládl ástí Makedonie a Thessálie

(1204—1207). Markéta vládla tehdy v Solun jako regentka

jménem svého nedosplého syna. Papež Innocenc vydal nkolik

naízení, která mla jaksi usnadniti slouení církve ecké s ímskou.

Jest znám i list jeho z r. 1214, v nmž velmi chvaliteon se

vyjaduje o Sv. Hoe a jejím obyvatelstvu, jemuž obdiv svj

zapíti nemže. Píše mezi jiným

:

„Vrch Hospodinv, okolo nhož shromažují se národové,

vyvolil Horu jejich za zástupce jména svého a dstojnosti své,

a teba by se nemohla honositi plodností pozemskou, jest pece

temi sty klášter a slovutným potem obyvatel svatých, ma-

jících v nejvtší hojnosti statky duchovní, okrášlena a vystro-

jena ped ostatními vrchy svta, pravdivé to místo svaté, dm
boží, brána nebeská a vážné jevišt boje proti satanovi; proto

také od národ rozliných vyhledávána, od hodnostá církev-

ních, od knížat a císa vždy podporována a k nejvtší samo-

statnosti povýšena byla, aby bez pekážky oddati se mohla svo-



69

bodnému obcování s Bohem. Nepítel Boha a církve napadl

loupežn jmní klášterní, byl však poražen mocí císaskou. Pro

zajištní ped násilnictvím podobným prosili jste nás pokorn,

abychom Vás potvrzením práv Vašich uznali za hodné pijatu

býti pod naší a sv. Petra ochranu. S pirozenou pelivostí pro

bezpenost Vaši a pokoj spravedlivá pání Vaše uznávajíce,

chceme tedy osoby a místa, kde sloužíte Bohu, také nemovitosti

a statky, které nyní z píin dobrých držíte nebo budoucn
cestou spravedlivou a z vle božské držeti budete, v ochranu

blaženého Petra a naší vlastní pijmouti. Práva Vaše a rozumná,

od starodávna povolená osvobození, jak ve výsadách Vašich

obsažena býti mají, potvrzujeme Vám i klášterm Vašim mocí

apoštolskou a pojišujeme tímto listem ochranným".*)

Našel se však bližší ochránce Sv. Hory v osob nejmoc-

njšího tehdáž panovníka na poloostrov Balkánském, t. áe
Bulharského Jana Asna II. (1218— 1241), v jehož moci se na-

lézala celá Makedonie, Thessálie a Thrákie až k ece Marici.

Tenkráte vznikl na jihozápadním pobeží poloostrova nový klášter

slovanský. Opuštný klášteík ecký sv. Mikuláše postoupil prót

njakému ehoi (Gregorios), jenž nedaleko nho v jedné jeskyni

žil. Po nm klášter sv. Mikuláše obecn Grigoriat se nazývá.

Gregorios nebo Grigorios, jehož životopis není znám, byl "prý

mnich pvodu bulharského a položil základ ke klášteru svému

zajisté pomocí áe Jana Asna II., když tento opanoval krajiny

ecké. Zograf byl obydlen od Bulhar již ve století 11., nebo

v hodnovrné soudní listin z r. 1058 uvádí se Zografský igumen

Jan jakožto Bulhar. Klášteru Zografskému se stal Jan Asn II.

dobrodincem velikým. Vystavl jej r. 1240 na míst nynjším,

klášterníci pijímali podpory z celé íše Bulharské, mli rybolov

svobodný jak na Dunaji, tak i v jezee Ochridském a v každém

vtším mst bulharském majetek.

V r. 1235 vystoupilo mnišstvo Athonské demonstrativn

proti vlád bulharské, když t. Asn II. zídil ve Velikém Trnov
Bulharský patriarchát a ustanovil arcibiskupa Joakima za prvního

patriarchu, jenž na uprázdnný stolec arcibiskupství Solunského

chtl jmenovati biskupa Jerissovského. Praví se, že deputace

mnich, vyslaná k cai Bulharskému a zastupující ti tisíce

") Gasz, Zu Geschichte der Athosklóster (Uiess^ii 1865) str. 16-17.
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protestujících Athonc, pišla do Gallipole, kde Jan Asn II.

odbýval sjezd s cis. Janem III. Vatacem za píinou satku svýcl

dtí a ohlásila protest proti povýšení tomu, neb Jerisso pod-

léhalo metropoli Solunské a tato zase patriarchovi Caihrad-

skému. Véc byla vyízena podle pání Athonc, takže nov
jmenovaný arcibiskup Solunský byl nucen se vzdáti místa svého.

Mimo to dosáhli také ubezpeení, že neodvislost jejich jak od

metropolity Solunského, tak i od biskupa Jerissovského zstane

nedotena. Mniši odvolávali se hlavn na zákon císae Alexia I.

Komnena z r. 1095 a na usnesení synodní, týkající se Athonské

bohoslužby archijerejské.

R. 1261 Michael Palaiologos, pítel církve ímské, obnovil

íši Byzantskou. A spíše z ohled politických, než z pesvdení
klonil se k ímu, pece užíval násilí tam, kde nemohl docíliti

dobrovolného souhlasu ke spojení církve ecké s církví ímskou,

které byl umluvil s papežem. Z poátku pál hojn mnichm
Athonským, jak o tom svdí jeho zlaté bully, vydané lave sv.

Athanasia, sv. Pavla, Iveru, Dochiaru, Xiiopotamu a Chilandaru.

Když 16. ledna 1275 bylo sjednocení s ímem v Caihrad pro-

hlášeno, vystoupili Svatohorci s obšírným spisem proti uznání

vrchní moci papežské a vylíili císai v desíti láncích záhubný

smr církevní politiky jeho, smující jak proti zákonm božím,

tak i proti uení kesanskému, dovolávajíce se hojných výrok

sv. otc. Nastaly smutné asy, takže nebylo kláštera ani pou-

stevny, jichž by nebyli obtžovali pochopové císae, kletbou stíha-

ného. Zograf svtí každoron muennickou smrt 22 mnich a ty
služebník, kteí r. 1276 ped pronásledováním latinník se uzaveli

ve vži, která však od nepátel jejich podpálena a všecky

uprchlíky v ssutinách svých pohbila. Vatoped ztratil tehdáž svého

igumena Eugenia, jenž byl utopen v moi, dvanácte bratí klá-

šterních bylo na stromích povšeno. Mnoho mnich Iverských

utopeno bud! v moi nebo odvedeno do zajetí. Také v Kareji

nepátelé strašn ádili, kostel byl vypálen, prót pišel o život

a mniši v okolí žijící, kteí v as nemohli se skrýti, pobiti.

Xiropotamští pijali ze strachu unii, ale klášter jejich brzy

utrpl mnoho zemtesením, naež papeženci Athos opustili.

Císa Andronikos II. opravil pozdji Xiropotam i Zograf, a kostel

v Kareji pestavli panovníci Bulharští.

Zdá se, že ty nepokojné asy dlouho netrvaly, nebo na
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západním behu založen asi tehdy klášter nový, jehož pvodce

r. 1287 zemel. Pronásledování ono pominulo jako náhlá boue,

která pouze tu a tam nadlala veliké spousty.

Zakladatel nového kláštera, otec Simon, objevil se na Sv.

Hoe již jako mnich. Odkud pocházel, jaké obdržel vychování,

kde se stal mnichem, není nikde zaznamenáno. On sám rozmlouval

o bhu života svého od té doby, kdy pišel na Athos, aby vy-

hledal zkušeného starce, u nhož by život pobožný vésti mohl.

Našed takového ztrávil u nho nkolik let
;
pomr mezi nimi

byl ist bratrský, láska k bližnímu a dobroinnost sdružily je

k sob. Simon však toužil po samot a mlenlivosti a kráeje

za cílem tím, vyhledal si v pustém míst jeskyni, kamž se od-

sthoval. Bylo to ped svátky vánoními, když vidl Simon nad

skalou, na které stojí nyní klášter, velikou záící hvzdu, která

teprve až k ránu se ztratila. To se opakovalo po nkolik nocí,

naposledy o božím hod vánoním. Simon vykládal sob to zjevení

jako znamení, aby na té skále zbudoval klášter, neml však

k tomu prostedk. Nkolik dní po svátcích vánoních zavítali

k nmu ti venkované, rodní bratí dosti bohatí a prosili Simona,

aby je pijal za uenníky a když byl jim sdlil, že zamýšlí za-

ložiti klášter, byli s tím srozumni a odevzdali mu ochotn své

jmní. Zjednáni misti, pipraven materiál stavební a pikroeno
k stavb. Dlníci z poátku báli se na vysoké a svislé skále

pracovati, takže bylo potebí zázraku, aby v díle svém setrvali.

Když klášter byl hotov, nazval jej Simon „Novým Betlehémem"
za píinou oné, jasn svítící hvzdy. Bratrstvo rozmnožilo se

a chválilo i velebilo Boha písnmi svými. Simon stál v ele
klášteruík až do své smrti. Po nm pezván klášter jeho po

ecku „Simopetros", což znamená po slovansku „Šimonv
kámen."

Jak Andronikos 11. Palaiologos Starší, tak i Andronikos

III. Mladší byli vrnými pívrženci církve národní a páli velice

mnichm Athonským, jimž darovali pozemky v náhradu za ta

utrpení, která jim bylo snášeti v boji proti latinství. Jmenovit
Andronik II. Starší (1283—1328) nkolika klášterm vydal své

zlaté bully: Iveru r. 1283, r. 1284 (s pravou rukou Jana Zlato-

ústého) a r. 1287. Filothei za píinou zajištní jmní klášterního

na ostrov Thasu r. 1289 a r. 1291 Zografanm stran jejich

metoch na Strum. R. 1298 Lavrijští osvobozeni ode všech
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poplatk. R. 12D9 potvrzen pozemkový majetek a svobodné

držení lodi plachetní Chilandaru. R. 1301 potvrzeny hranice mezi

Vatopedem a Esfigmenem. R. 1310 prosí Iverští za osvobození

ode všech povinností platebních. R. 1312 potvrdil Andronik II.

jmní klášterní Russiku, nalézající se v Solun, na Kalamarii

a jinde. Pozdji podpisoval se také syn Andronika Staršího

Michaelos. V Chilandaru nalézá se nkolik zlatých bull z let

1314—1320, týkajících se vesms pipsání metochfi v rzných

stranách. Také kláštery Alipios r. 1322, Zograf r. 1325 a 1326,

Filothea r. 1327 obdržely rozliné výsady.

Za vlády Andronika II. vznikla vzpoura žoldnéfstva kata-

louského, které pvodn bylo najato, aby bojovalo proti Turkm,
výbojué v Malé Asii postupujícím. Turci sice byli poraženi, ale

katalonští pomocníci Byzantinc zahájili sami nepátelství proti

nim ; usadili se v Gallipoli a podnikali loupežné výpravy pod

samé zdi Caihradské. R. 1308 pesídlili na poloostrov Kassan-

derský a obtžovali nejen okolí Solunu, nýbrž i Sv. Horu, kde

pepadli nkolik klášter, jež vyloupili. Plná ti léta trvalo

jejich ádní až konen Srbský král Milutin, ze císav, je za-

hnal na pobeží thessalské, kde po ase úpln zanikli.

Andronikos II. vzdal se dobrovoln r. 1313 všeho dohledu

nad kláštery Athonskými, podídiv je patriarchovi Caihradskému

a vydal za tím úelem zlatou bullu, v níž poukazuje na to, že

císai nenáleží potvrzovati próta, že to jest necírkevní, proti-

zákonné, že to písluší pouze patriarchovi, jakožto hlav Veliké

Církve. Patriarchou byl tehdáž Nifon, jenž udlil investituru

prótovi Theofanovi, jenž za tím úelem pišel do Caihradu.

Na zaátku století 14. obnoveny dva vtší kláštery, Panto-

krator a Kutlumuš, oba na východním svahu poloostrova.

Kutlumuš uvádí se již v listin z r. 1169 jakožto klášter samo-

statný pod názvem Kutulmus. Pozdjších zpráv však o nm není,

až k r. 1334, když prót mnichm tamjším klášteík Filadelfia,

v sousedství ležící, ve vlastnictví pedával. Kutlumuš byl tehda

již dobe zalidnn, ítaje 40 mnich, Pantokrator, od Katalonc

rozboený, obnoven dvma bratími, Alexiem a Janem, kteí oba

byli dvoané, první stratopedarch, druhý veliký primikerios. Jan

zemel r. 1363 jakožto mnich Joannikios; z poslední vle jeho, po-

tvrzené od próta Dorothea, dovídáme se, že ped mnoha lety

zapoal stavbu kláštera Alexios stratopedarch, po jehož smrti
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pokraoval v stavb veliký primikerios, mladší bratr, jenž do-

konil vše, co ješt scházelo.

Roku 1313 bylo krom Protáty na Sv. Hoe 23 klášter,

a to: Lavra, Vatoped, Iver, Chilandar, Xiropotam, Karakal,

Kutlumuš, Xenof, Alipios, Zograf, Dochiar, Vasilia, Filothea, Pan-

tokrator, Russik, Kastamonit, Esfigmen, sv. Pavel, Dionysiat,

Ravducha, Grigoriat, sv. Sáva, Simonpetr. Mezi nimi nalézáme ti

kláštery Vasilia, Ravducha i sv. Sáva, jejichž poloha není nyní

známa; spojily se nepochybn s vtšími kláštery sousedními,

nebo o 35 let pozdji ve zlaté bulle cáre Štpána Dušana

se neuvádjí.

ZL»té bully Andronika III. Mladšího (1328—1341) zacho-

valy se v Zografé z r. 1328, v Lave z r. 1329, podobné i ve

Vatopedu, Xenofu a Karakalu. Týž Andionik III. opakoval

r. 1333 pokus, sjednotiti církev východní se západní, hlavn za

tím úelem, aby se snáze ubránil Turkm, kteí již od r. 1304

poali napadati íši Byzantskou v Evrop a plenili práv Make-

donii a ecko. Byzantincm dostalo se pomoci od krále Sicilského,

ale vojsko jeho porušivši smlouvu spojilo se s Turky a dran-

covalo Thrákii. Chystalo se vtrhnouti i na poloostrov Athonský,

obrátilo se však r. 1334 k Solunu, kde okolní obyvatelstvo bylo

ubíjeno nebo odváženo do otroctví. Podle jednoho rukopisu

bibliothéky Vatopedské vyzval tehdáž Andronik III. mnichy,

aby se ukryli ped nepáteli bud! v mstech nebo dobe opevn-

ných klášteích, zvlášt ti, kteí žijí v samotách a škitech. Byl

pesvden, že modlitby jejich jsou jim lepší záštitou, než jeho

vojsko. Vskutku také sjednotilo se bhem 14. vku nkolik klá-

šteík a kellií hlavn za píinou bezpenosti proti nájezdm
loupežnickým. Z toho pipadl prótovi jistý dchod ke hrazení

poteb obecních, nebo prót dával potebné dovolení za urité

množství vína, oleje a jiných vcí, kteréžto dávky každoron
musely se pinášeti.

Po smrti Andronika III. Mladšího vypukl na Athon spor

hesychastický, který církev eckou mnohá léta zamstnával, a to

více, než pronásledování sekty bogomilské, nebot Sv. Hora upadla

v podezení, že poskytla útoišt bogomilm i-li masalinm.

Ale zvláštní vyšetování, v té vci zavedené, bylo bezvýsledné

Uení bogomil nenalezlo na Athon pdy. Bylo praktitjší,

než mnišstvo a hodilo se v každém smru spíše pro lid obecný,
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než do klášter. Vtší pízni mnich Athonských tšily se ná-

zory hesychast, jakožto výsledek asketické životosprávy. Poustev-

nictví, jak se tvrdí, vzniklo v Indii, nebo bramínové žili v pís-

nosti, osamlosti a pohíženosti sami v sebe, kteréžto zvyky

pijali oni muži svatí, kteí se uchylovali do pustin syrských a

egyptských a dávajíce výhost všem marnostem a starostem svt-

ským, výhradn vcmi duchovními se zabývali a skromné živobytí si

zaídivše, hesychasticky život trávili. Jmenovali se po ecku hesy-

chastó i-li isichasté, jinak také nemluvící (bezmolvniki) a za-

vení (zatvorniki). Na Athon zachovávala již pi prvním usazení

mnich vtšina jejich asketickou písnost. Po ukonení povst-

ných hesychastických rozbroj hesychast neubylo. Teprve po-

zdji, jmenovit ve stol. 19., podizovali se pravidlm volnjším

a dáno jim jméno schimník, ježto pijímali vyšší posvcení i-li

tak zvanou velikou schimu. Dívjší život poustevník zcela

pirozen objasuje nám vznik hesychasmu. Žije-li samotá v lesní

poušti, odlouen jsa od svta a jen na sebe jsa odkázán, nemaje

žádných poteb a jsa spokojen nejnuznjším pokrmem, nelze se

diviti, jestliže prázdných chvílích ped sebe hledí sniv a sou-

steuje své myšlení na to, co pokládá za nejmoudejší a nej-

vyšší na nebi i na zemi, zmocuje-li se ho snovidní, stává-li

se bezcitným k zim a teplu, nemá-li hladu ani žízn. Jsa za

hrobového ticha pohížen v blaženém rozechvní, povznáší se

do výšin nadsmyslných. Jestliže u vytržení svém nco vidí a jak

vidí, závisí jedin na jeho nervové citlivosti. Prázdný žaludek a

nedostaten živené ivy snadno mohly podlehnouti peludm.
Mniši ve vidních svých spatovali zái, podobající se svtlu

pi promnní Kristov na hoe Tábor. Každý hesychast domníval

se býti v pímém spojení s Bohem. Jak pi tom cítil a co myslil,

nelze stanoviti, ježto, kdo sám se v jasnovidní nezkoušel, nemže býti

soudcem. Vc sama o sob dosti nepatrná, nebyla by dala nikdy pí-

inu k rozepím, kdyby ji nebyl zaal petásati ctižádostivý
v

a závistivý mnich Barlaam, Kek v Kalabrii rozený. Pívrženci

hesychasmu chtli žíti v klidu a tichosti pi stálé mlenlivosti, v my-

šlenkách svých mli zabývati se neustále modlitbikou : „Ježíši

Kriste, Synu boží, smiluj se nade mnou," která je mla oblažovati

a odškodovati za všechna odíkání. V život spoleenském nelze

toho dosíci, pochmurná jizbika mnišská hodí se k tomu nejlépe.

Kdo dával pednost pebývání v pírod, vyvolil sob v pusté
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krajin jeskyni nebo skalní útes, kde vedl život rozjímavý, jsa

zaopatován od duší milosrdných nejnutnjší potravou. Není divu,

jestliže takový hladovec a nuzák upadl v úžasnou rozechvnost,

která však od soudruh jeho byla vysoce ctna a za chvali-

tebnou a následování hodnou vyhlašována. Život asketický osvo-

bozoval je od návštvy kostela, od zpovdi a pijímání, ježto platili

za lidi nejdokonalejší.

Toto isté objektivní vysvtlení jest zajisté mnohem zp-

sobilejší objasniti snahy hesychast, než sestavení rozliných vt
theologických, jednajících o svtle s hory Tábor i síle božské

jsoucnosti, kterých bylo použito pi soudním jednání, které tím

více byly probírány, ím déle soud trval. Ostatn lze íci, že

bez Barlaama by svt o hesychastech Athonských tak málo

vdl, jako o dávnjších hesychastech egyptských.

V 11. vku Simeon, igumen Xerokerského kláštera v Cai-

hrad, uil své mnichy takto: „Zamkni dvée jizby své, usa se

v jednom kout, odvra mysl svou od všeho pozemského, tlesného a

pomíjejícího, potom sklo bradu na prsa a upi ijící i duševní oko

své na pupek, dále stáhni ob dírky nosní tak, abys sotva dýchati

mohl, pezírej oima pibližn místo, kde se nalézá srdce, ve

kterém se sousteují všechny vlastnosti duševní. Z poátku ne-

uvidíš nieho, setrváš-li však v poloze té den i noc, pak (ó zá-

zrak) uvidíš to, eho jsi nikdy nevidl, uvidíš velejasn, že

kolem srdce tvého rozšiuje se božská záe".

Uení taková tajila se v kelliích nemluvných, ale nepíila

se svtu kesanskému, až je vytáhl na svtlo mnich Barlanin,

jenž se posmíval hesychastm že mají duši v pupku, nazývaje

innost jejich po ecku omfalopsycheia.

Hlavní osobou v rozbrojích hesychastických byl mnich Gre-

gorios Palamas. Podávám zde životopis jeho, podle nhož lze po-

znati vznik, prbh a výsledek rozbroj tch.

Gregorios Palamas narodil se r. 1292 v Caihrad. kde

otec jeho za panování Andronika II. Staršího zastával vysokou

hodnost dvorskou. Gregorios nabyl vychování dobrého, vnoval

se naukám filosofickým a osvojil sob všecko, co tenkrát se po-

ítalo ku požadavkm vyššího vzdlání. 1 když mu otec zemel,

mohl Palamas ve studiích pokraovati, ježto sám císa se staral

o další vychování jeho. Pro své vlohy duševní a jiné dobré

vlastnosti byl Gregorios všeobecn oblíben a mohl snadno ob-
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držeti výnosnou službu pi dvoe císaském, ale mysl jeho vytkla

sob cíl vyšší, totiž vzdáliti se od svta a jeho slávy, odebrati se

na poušt a státi se mnichem. Za tou píinou vyhledával mnichy

Svatohorské, radil se s nimi o pedsevzetí svém, nauil se znáti

výkony života asketického a umínil si díve síly své zkusiti, než

by se vzdal svého postavení a zamstnání, zda- li by mohl z nho
býti mnich dokonalý. Pedevším zamnil nádherný odv svj za

oblek prostší, poal poznenáhla mniti dívjší své zvyky, zane-

dbával obvyklé formy obcování spoleenského, což, jak patrno,

obrátilo na nho všeobecnou pozornost, takže brzy byl pokládán

za pomatence. Pes to Gregorios se nezmnil, pokojn snášel

posmch lidský a okázalou nevážnost k sob. Uplynulo nkolik

let tohoto písného života aniž domluvy císaovy, jakož i pátel

a píbuzných ho odvrátily od úmyslu, odebrati se na Sv. Horu

a vstoupiti do sboru andlv pozemských. Podailo se mu na-

lézti v okolí kláštera Vatopedu moudrého starce Nikodéma,

kterému bezpodmínen se pokoil a postižení mnišské od nho
pijal. Ti léta minula pi živobytí asketickém, když otec Nikodém

zemel a Gregorios do lavry sv. Athauasia pijat byl. Tam pi-

vedl všechny v údiv jak askesí, tak i moudrostí svou. Konal službu

jako kostelní zpvák a ponvadž se nemohl oddati pi takovém

zpsobu života nepetržitému cviení v modlitb srdení, opustil

po nkolika letech Lavru a vyhledal sob v blízkém škitu starce,

který se jmenoval též Gregorios a byl rodem z Caihradu. U nho
nauil se Palainas tajemství vidní jasného a seznal, že žádným

slovem nelze vyjáditi onu blaženost, když mysl lovka, jeho

srdce a veškerá bytost slouí se v jediné snažení, vší vlí a

silou vyhovti Bohu, milovati jej a neustále modlitbou, jako

štítem se chrániti ped mudrováním svtským a výmysly satan-

skými. Ale škitníkm nebylo možno vždy sob dopáti blaženou

tišinu mlenlivosti, nebo museli se skrývati ped návštvami

loupežník moských, kteí mnichy Athonské, po samotách žijící,

velice sužovali. Otec Gregorios se svými uenníky a soudruhy,

potem 12 osob, mezi nimi byl i Palamas, pesthovali se do

Soluna, kde se zaídili v jistém dom a vedli život spolený.

Tam vysvcen náš Gregorios na knze. Smrt matky jeho byla

píinou, že odejel do Caihradu, odtamtud pivezl s sebou

dv sestry, které zaopatil v jednom ženském kláštee v msteku
Verria, kde byl i škit poustevník, v nmž Palamas pt let se
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zdržoval. Konen vrátil se na Sv. Horu do Lavry, nebydlel

však v ní, nýbrž v kellii sv. Sávy, kterou pouze v sobotu a

nedli opouštl, aby se úastnil služeb božícb, ostatní dni a noci

bdl na modlitbách a v božském jasnovidóní. Toho asu byl

zvolen za iguraena kláštera Esigmenu, vzdal se však brzy hod-

nosti té, nemoha odolati touze po pustinné tišin. V Esfigmenu

zvnil se však tím, že založil sady olivové a zaídil vodovod

klášterní. Gregorios pesídlil opt na poustevnu svou blíže Lavry.

Tehda objevil se na Athon poprvé Barlaam, z Kalabrie pí-

chozí, jenž žil njaký as v esfigmenském škit Samaria, kde

seznal život poustevník, kteí se pidržovali modlitby srdení

a v strnulosti své mli tajemná jasnovidní. Odešel pak do

Caihradu, kde vystoupil veejn proti tmto hesychastm. Ne-

pochodiv však ani u císae, ani u patriarchy, odcestoval do Soluna,

kde velmi píke proti hesychastm se postavil. Tito nemohouce

Barlaama pesvditi, povolali si na pomoc Palamu, jemuž se

podailo námitky Barlaamovy slovem i písmem vyvrátiti, naež

Barlaam mnichy nechával na pokoji. Gregorios zstal v Solun

ti léta, obíraje se spisy bohosloveckými a sestavil obšírná po-

jednání o církvi pravoslavné a dkladnou obranu uení hesy-

chastického proti nájezdm Barlaamovým. Skoniv tuto práci

odebral se na Sv. Horu a pedložil ji mnichm Athonským ku

posouzení. Pochvalný úsudek jejich jasn svdí o správnosti

názor Palamových. Ale piblížil se as, v nmž mu nadešla

povinnost bojovati i veejn proti nepíteli, nebo po smrti císae

Andronika III. r. 1341 poal spor, který církev eckou mnohá
léta zaneprazdhoval, takže byl píinou i ty synod. Na první

synod zvítzil Palamas rozhodn, rovnž i na druhé proti

mnichu ehoi Akindynovi, vítanému to pomocníkovi Barlaamovu.

Za nového patriarchy vzala celá záležitost pro Athonce obrat

nepíznivý, nebo Palamas byl obvinn, že jest pvodcem všech

tehdejších zmatk církevních, takže po tetí synod r. 1345

uvznn. Vazba jeho trvala tyi léta. Teprv když Jan Kanta-

kuzenos stal se císaem, svolána za patriarchy Isidora synoda

tvrtá (1351), která opt mnichm dala za pravdu a nástupce

Barlaamovy a Akindynovy, kteí zatím byli zemeli, s požadavky

jejich odmrštila. Gregorios Palamas byl ve všech synodách

hlavním obhájcem názor hesychastických. Gregorios Sinaita pak

byl horlivým šiitelem jejich mezi Athonci. O mnichu Nikeforovi
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se tvrdí, že byl vrchním vdcem hesychast a tajným rádcem

Palamovým Se strany svtské ml hlavní slovo, aspo v synod
poslední, výmluvný uenec Nikeforos Gregoras, nadšený ctitel

pírodních krás Hory Athonské, ale protivník mnich. Císa
Jan Kantakuzenos horliv se jich ujímal a náklonnost svou knira

dokázal skutkem, nebo vzdav se vlády odešel na Sv. Horu,

kde jako mnich se zanášel spisováním svých pamtí djepisných.

Gregorios Palamas, který se stal po ukonení sporu metropolitou

v Solun, zemel r. 1360 ve vku 63 let a pohben v chrám
kathedrálním.

Vrstevník Palamv, eho Sinajský (nebo byl postižen

za mnicha v kláštee na hoe Sinai), narodil se v Malé Asii za

vlády Andronika II. Staršího (1282—1328). Na ostrov Krét
seznámil se s otcem Arseniem, vhlasným to asketou, jenž jej

pouoval, jak má chrániti rozum svj, jej udržeti v istot a

jak modliti se, aby dosáhl možnosti, míti vidní. Osvojiv sob
vdomosti tak drahocenné, vypravil se na Sv. Horu, kde si po

delším hledání oblíbil místo, zvané Magula, na pozemcích kláštera

Iverského, aby po zpsobe škitském s uenníky svými tam pe-
býval. V dobách, kdy moští loupežníci hrozili zpustošiti celou

Horu, hledal eho jiné místo ku pebývání a nalezl je severn

od Drinopole v lesnatém pohoí, zvaném nyní Sakar-planina.

Území to bylo již bulharské a náleželo cai Janu Alexan-

drovi III. (1331— 1365), ke kterému eho vyslal jednoho uen-

níka s prosbou o njakou podporu. Panovník uslyšev o pí-

chodu starce tak ctihodného, uinil více, než eho žádal, vy-

stavl totiž klášter a k nmu dal pipsati nkolik vesnic, tak

že klášter hmotn byl zajištn. Tam v zátiší lesním ukonil

blažený otec roku 1364 svou pout pozemskou, skonal klidn

s tím vdomím, že chtl u každého rozplameniti lásku k tomu

pramenu, ze kterého prýští blaho duševní. Životopis ehoe
Sinajského sepsal jeho uenník Kallistos, pozdjší to patriarcha

Caihradský.

O Chilandar, jakožto lavru srbskou, nepestali peovati

panovníci Srbští. Zachovaly se zlaté bully tém ode všech

len dynastie Nemanji, jako dkaz jejich štdrosti národ-

nímu záduší. Král Milutin (1275—1321), od nhož se zacho-

valo nejmén 10 chrysobull, byl jeho obzvláštním dobrodincem,

nebo jak arcibiskup Daniel v djepisu svém udává, rozboil
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Milutin starý malý kostel a vystavl od základ chrám nový,

pekrásný, zaopatil jej mnoha cennými okrasami, rozšíil bu-

dovy klášterní, obehnal klášter zdí hradební. Zbudoval pevné

a vysoké vže a daroval mnichm mnoho vesnic k jejich výživ.

Roku 1345 dostala se Sv. Hora do rukou áe Štpána
Dušana a první jeho zlaté bully vydány jsou v r. 1346. Bylo

to v nejslavnjším období jeho vlády, po šastné válce s By-

zancí, po níž se zaal nazývati císaem všech Srb, Hek, Bul-

har i Arbanás.

Roku 1347 zavítal s cáevnou Jelenou na Sv. Horu. Podle

jedné zlaté bully pišel tam proto, aby seznal Chilandar, vy-

stavný od pedk jeho a pijal požehnání od starc, v nm
žijících, jakož i aby navštívil ostatní kláštery Svatohorské a je

obdaroval, aby vyhledal i poustevny a jeskyn svatých otc,

v poušti pebývajících, a obdivoval se zpsobm jejich života,

slyšel mnohá, duši užitená a pouná slova a obdržel požehnání

od lidí v pravd nebeských a andl zemských a t. d. Prvod
cáv skládal se ze 400 osob. Cá potvrdil klášterm jejich

výsady a majetek, jak dokazují jeho ecké chrysobully, v Ká-

rej i daroval proto vi jisté množství zlata (jeden kabal), aby ho

v kostele vzpomínali pi službách božích po vné asy. K Chi-

landaru ukázal se obzvlášt štdrým, nebo rozšíil a zcelil

jeho území, i zabezpeil officielní obchzkou jeho hranice

jeho. Na dvou zlatých bullách jeho podepsáni jsou krom
próta všichni tehdejší igumeni potem 19. Pipoteme-li k tomu

Chilandar, zvýší se poet klášter Athonských na 20, který

trvá podnes. Místo kláštera Stavronikity, který zízen teprve

r. 1546, uvádí se tam klášter sv. Alipia, který však pozdji

byl spojen s Kutlumušem. Obyejn se udává, že kláštery

Simonpetr a Dionysiat založeny byly v druhé polovici 14. vku,

ale podpisy igumen jejich v bulle Dušanov svdí, že kláštery

ty jsou mnohem starší.

Uvádím dotyné podpisy tak, jak jsou ve zlaté bulle

;
z r. 1348:

Prót Sv. Hory German, igumen Veliké Lavry cárské Aka-

t
kios, igumen Vatopedu Kornelios, igumen Iveru Nil, igumen

I Xiropotamu Pavel, igumen Esfigmenu Eleutherios, igumen Ka-

|
rakalu Lavrentios, igumen Pantokratoru Konstantios, igumen

i

Russika Joakimos, igumen Dochiaru Romilos, igumen Xenofu
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Barlaam, igumen Filothee Mattheos, jgumen Kastnmoniti

Pajsios, igumen Alipský Theodulos, igumen Zografu Makarios,

igumen Simonpetra Maximos, igumen Kutlumuše Joannikios,

igumen Grigoriatu Kalistratos, igumen Sv. Pavla Pachomios,

igumen Dionysiatu Theodosios Nepodepsán jest igumen Chi-

landaru, jenž tehdáž slul Gervasios. V jiné chrysobulle jsoi

podpisy igumen v témže poádku; podle poádku podpisi

zdá se, že Dionysiat byl klášterem nejmenším.

Djepisec císa Jan Kantakuzenos uvádí ve spisech svýcl

nkolik mnich Athonských, kteí mli úastenství v politickýcl

událostech první polovice 14. století. Tak r. 1322 vyslán prót

sv. Hory, Isák, od Andronika Staršího k vnukovi' jeho Andro-

nikovi Mladšímu, aby zprostedkoval mezi nimi mír, což se mi

podailo. Když vojevdce Jan Kantakuzenos se odl purpurem,

obrátil se i on ku prótovi Isákovi, aby stal se prostedníkem mezi

ním a císaovnou vdovou Annou, k emuž tento ochotn svolil

pibrav si nkolik starc, mezi nimiž igumena Makaria, hiero-

monacha Kallista a ueného otce Sávu z Vatopedu, odjel s nimi

do Caihradu 17. srpna 1342. Císaovna pála sob míru, al<

patriarcha a rádci jeho hledli jednání to zmaiti. Makariof

povýšen za metropolitu Soluského s tou podmínkou, aby tan

psobil proti Kantakuzenovi; próta ísáka internovali na njak]

as do jistého kláštera Caihradského, ostatní mniši Athonští s<

vrátili až na otce Sávu, jenž zstal v Caihradé, kdež brzy zemel,

Ml dar prorocký a již pedem tvrdil, že cesta jejich ke dvon

císae bude bez úspchu. R. 1344 pozván opt prót od císan

Jana V. Palaiologa do Caihradu za píinou nkterých záleži-

tostí státních a rodinných a v nepítomnosti jeho zastupovali

jej v úad tyi starci, zvláš k tomu vybraní. Když se tit<

jednou vraceli z E^íigmenu po moi, byli zajati od moskýcl

loupežník, takže bylo potebí je vyplatiti 500 penzi. Obec

Svatohorská prodala proto kellii Kaligraf klášteru Dochiaru zí

330 penz benátských, jak svdí kupní smlouva z r. 1345.

Zárove jeden dkaz, jak se zmenšovalo jmní obecní ve pro-

spch klášter jednotlivých.

Okolo roku 1350 bylo v kláštee Iveru podle národnosti
v

více Rek, než Gruzinc; panovaly hádky mezi nimi, kter<

patriarcha Kallistos odstranil tím zpsobem, že mnichm ecký]

vykázal k výhradnému používání chrám hlavní, Gruzincm pal
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kapli se zázraným obrazem Matky Boží. Athonec Kallistos,

hesychast Iverský, byl jmenován patriarchou r. 1350. Zemel

na cest do Srbska v mst Seru (Serres) r. 1363 a byl pohben

císaovnou Helenou, vdovou po cai Štpánu Dušanovi, jež

vstoupivši po jeho smrti s velikou ctí a slávou do kláštera,

pijala jméno Alžbta. Ku pohbu jeho dostavilo se nkolik

mnich Athonských, kteí královnu prosili, aby dovolila tlo

patriarchovo vzíti s sebou na Athos, ale ona nevyhovla pro-

sbám jejich.

Roku 1368 pozbyli mniši Athonští jedné výsady, kterou

jim byl zaruil císa Alexios I. Komnemos. Vzhledem k žalob

biskupa Jerissovského, podané patriarchovi Filotheovi, uznala

synoda, že biskup má právo pokládati Sv. Horu za ást své

diecése, kterou podle libosti mže navštvovati a tam boho-

službu vykonávati; že má býti postavena v kostele Karejském

stolice biskupská, jak bývalo za starodávna. V klášteích že

má pouze ty mnichy svtiti na knžství, kteí mu budou od

igumena pedstaveni, v poustevnách že se to mže díti s v-
domím prótovým. Co se týe vysvcených mnich srbských,

nemli býti pijímáni do klášter Athonských, dokud by cáství

Srbské neoznámilo, že se podrobuje církvi Caihradské, nebo
cá Štpán Dušan zídil samostatný srbský patriarchát se sídlem

v Péi.

Klášter Simonpetr obnoven r. 1364 od Jana Ugllješi Mrnja-

vie, despoty Srbského, jenž vládl od r. 1360 do r. 1371 jako

késar ve Východní Makedonii. Zahynul v bitv s Turky nad

ekou Marici. Vdova jeho Eufemia stala se jeptiškou a zhoto-

vila roku 1399 pro Chilandar pekrásnou oponu k cárským

dveím v ikonostasu.

Na prosby mnicha Dionysia, jehož bratr Theodosios v Tra-

pezunt byl metropolitou, pijal císa Trapezuntský Alexios

Komnenos III. pod ochranu svou Athonský klášter sv. Jana

Ktitele, k jehož vydržování uril tisíc penz stíbrných z d-
chod zemských, což také potvrzeno zlatou bullou z r. 1375.

Klášter nese nyní název Dionysiat, díve se jmenoval „Nový

Kámen" ; ale již v první polovici 14. vku byl znám jeden

klášter dionysiatský, takže lze tvrditi s jistotou, že náš Dio-

nysios byl následníkem jakéhosi prvního Dionysia a že na starém

zboeništi stavbu svou zapoal a také dokonil.

6
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Od té doby, co podízena Svatá Hora patriarchm Cai-

hradským, vyskytují se sigilliony jejich, kterými zasahovali do

záležitostí klášterních, když o to byli mnichy samými požádáni.

Jmenovit patriarcha Antonios snažil se urovnati pomry jednot-

livých klášter ku prótovi. Zdá se, že právní pojmy nebyly

dosti ustálené.

Prót Dometios a igumen Lavry Gregorios vedli sob roku

1393 stížnost u patriarchy, že nkteré kláštery porušují staro-

bylá naízení a opovažují se odpírati kostelu prótskému po-

vinné dávky. Následkem této žaloby uril patriarcha Antonios

dva metropolity, Solunského Gabriela a Verrijského Daniela,

aby na Svaté Hoe sestavili sbor rozumných starc za tím

úelem, aby byl stanoven obvod území karejského a potvrdili

všechna práva ízení ústedního. Podle obvyklého zpsobu se-

staven protokol, podle kterého nejprve jednáno bylo o ustavení

poádku, v jakém mají igumeni sedti v síni bez hádek o místa.

Prótovi a igumenovi lavry sv. Athanasia náležela místa první,

ježto jsou potvrzováni od patriarchy a drží v ruce své hl jako

vdcové; po nich mli sedti popoádku po každé stran sín

igumeni 24 klášter vtších, tak že pišlo na každou stranu po

dvanácti.

Kláštery byly povinny odvádti jisté množství mouky pše-

niné a jemene, vtší kláštery po dvou muzurech pšenice a

ti muzury jemene (muzur ±= 48 ok = 60 kg.) každého msíce
kláštery menší pouze dva muzury. V kostele protátském má
býti dvanácte osob k služb církevní; dv z Lavry a Vatopedu

na stran pravé, dv z Iveru a Chilandaru na levo, ostatních

osm z klášter druhých ; tm teba dávati každého msíce po

jednom muzuru chleba, pak olej, víno, vosk a kadidlo v doita-

teném množství. ízení klášter spoívá v nikách dotyných

igumen a starc duchovník, ostatní mniši mají konati služby

vnjší a domácí, jáhnové nemají býti mladší 25 let, knží 30ti

a mají býti od biskupa vysvceni. Cizí biskupové nesmjí

v klášteích mše sloužiti, le s dovolením prótovým. Mladíky

bezvousé zapovídá se pijímati do klášter anebo kellií, leda

kdyby pišel bratr anebo píbuzný na návštvu. Svtským do-

voluje se žíti na Svaté Hoe ti léta. Nestanou-li se mnichy,

jsou povinni pak Horu opustiti. Chovati živoichy ženského

pohlaví se zapovídá, a ani lidé svtští nesmjí pásti dobytek
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obojího pohlaví na Hoe. Hranicí pastvy jest Megalé Viglé.

Jestliže prót sám se vzdá svého úadu nebo od patriarchy byl

propuštn, nemá z místností Protáty nic jiného s sebou vzíti,

než to, co pi nastoupeuí jeho mu náleželo, jinak má býti

proklet jako svatokrádežník. V území karejském nemají míti

kláštery majetku pozemkového, kellie, tam ležící, jsou povinny

vykonávati protovi pt prací, t. sbírati hrozny, sekati palivo,

sušiti seno a odvádti víno, olej a oechy podle velikosti

svého pozemku.

Žádná kellie nesmí bez dovolení prótova díví porážeti,

krom kellie sv. Sávy, která mže svobodn palivo sob bráti,

ale pouze až na vršku lesa. Pak se popisují hranice obvodu

kárej ského. Dále uvádí se množství vína a oleje, které jsou

kláštery povinny odvádti za to, že byly sloueny s nimi n-
které klášteíky menší. Urují se odznaky hodnosti prótovy:

Prót musel býti knzem, mohl nositi nábedrník po boku a

pateritsu v ruce, sml ustanoviti peditatele, vysvtiti nový

kostel a udlovati požehnání igumenm nov zvoleným. Spis

koní hrozbou, že pestoupí-li prótové budoucí usnesení tato,

budou vyloueni a prokleti od patriarchy, celé synody i všech

svatých otc na vky.

Protokol sepsán byl v msíci kvtnu r. 1394 za císae

Manuela II, Urovnány jím píjmy vládnoucího próta, urené
hlavn k vydržování kostelních služebník, próta samého i s e-
ledí jeho, na stolování ve dnech sváteních, rzná pohoštní a

k výživ nkolika mezk. Ode všech klášter bylo odvádno
178 mr vína, 142 liber oleje, na 600 muzur pšenice v zrn neb

tolikéž mouky, pes 800 muzur jemene a nco penz (13 peníz)

na koupi vosku a kadidla. Není zpráv, že by prót za práci svou byl

ml uritý plat, byl odkázán pouze na denní chléb, v pípad
sesazení mohl sob vzíti pouze šatstvo, knihy, obrazy a vbec
svj majetek. Zdá se však, že každý prót požíval jistých mimo-

ádných píjm, které se v protokolu neuvádjí.

Roku 1396 museli býti mniši pantokratorští napomenuti od

patriarchy Antonia, aby pravidla klášterní sv. Basileia vrnji
plnili, z ehož lze souditi, že mnišstvo jaksi svobodnji si po-

ínalo a že ád císae Manuela, r. 1406 vydaný, mnohým zlo-

ádm pítrž uiniti ml. Co do obsahu jest vlastn pouhým

pipamatováním zákon starších, které bhem nkolika století
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pozbyly své váhy a jejichž obnovení císaf pokládá za svou po-

vinnost pes to, že Byzantští císaové se vzdali vrchních práv

svých nad Sv. Horou. Obsah ádu tohoto uvádím na píležitj-

ším míst v ásti druhé.

Víra otc Athonských byla tvrdá, mravnost jejich však

slabá a mkká; tak že patriarcha Antonios mohl jim vyítati,

že jsou mezi nimi synové lži a gehenny. Bylo tudíž docela na

svém míst sestavení a vydání zákonníka cis Manuela. Tomu
nasvduje i závt igumenalavry sv. Athanasia, Jakoba, z r. 1363,

ve které tento odsuzuje ostrými slovy pestupky mnich Svato-

borských a píše mezi jiným

:

„Když zavládlo mezi nimi opovržení starc duchovních

i neposlušnost k nim, vyskytlo se milkování s mužskými a ho-

dování s mladými i -bezvousými, posmívání a vzdorovitost proti

zapovdni, dráždní a nestoudné dotýkání se údv tajných,

spolování k híchu nepirozenému, a když ztrnulost, vyronivší

se z in takových, zachvátila množství duší a bezzákonnost

stala se nenapravitelnou, tehdy Bh opustil místo to, které

nyní napadají a plení barbai pro nepoestnost pokolení nynjších."

Není již jinak na tomto svt, mezi sebe lepší pšenici

bývá vždy njaké nezpsobilé zrno. Tak bylo i na Athon.

Práv ze stol. 14. jsou známi svatí otcové, kteí vedli v pravd
život andlský, bydleli však výhradn v škitech a poustevnách,

nebo kláštery pelidnné bývají vždy semeništm mnohého zla.

Když se psalo roku 1400, prodán byl klášter sv. Pavla od

Xiropotamc dvma mnichm srbským, jménem Gervasovi a

Antoniovi. Prodejem tím stal se klášter slovanským a zstal

jím až do století 18. Není známo, z jakých píin pišel klášter

do takového postavení, že mohl býti prodán jako kellie, pes

to, že v dotyné smlouv se uvádí jedna vž, kostel, nkolik

stavení obytných, což by poukazovalo na stavbu rozsáhlejší.

Když byl založen Xiropotam od mnich Svatopavelských, pešla

zajisté vtší ást jmní k nov zízenému klášteru, mateský klášter

zstal však chd, živoil, až se našli na nj kupci. Oni dva

mniši byli snad již díve delší as jedinými obyvateli starého

kláštera. Když položili sto uncí stíbra jako cenu kupní, stali se

nezávislými. V Jiím Brankovii, despotovi Srbském, nalezli

ochránce a dobrodince, o emž svdí nápis na desce mramo-
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rové
7

z r. 1447 pocházející. V 16. století byli knížata Mul-

ansko- Valašští hlavními podporovateli kláštera.

Když v Gaihrad za císae Jana VIII. Palaiologa r. 1437

se jednalo o vyslání poselství k církevnímu sboru Ferrarsko-

Florenckému, posláno na Athos pro knihy za úelem sestavení

dkazu ve prospch pravoslaví. Místo knih pišli však dva

mniši, Mojseos, vyslaný od lavry sv. Athanasia a Dorotheos z Va-

topedu. Do Ferrary odešli tyi biskupové a ti Athonští

igumeni. Samostatnost církve pravovrné byla tam uhájena.

Pes to však nalézá se v knihovn Vatopedské listina latinská

z roku 1439, podle kteréž papež eho udluje tyleté od-

pustky každému, kdo pijde se modlit k Vatopedské Matce

Boží nebo k okrášlení kostela tamjšího ním pispje. Jest

to ovšem [pouze opis listu papežského, v nmž podle mínní

Porfyrija Uspenského opisova dopustil se té chyby, že místo

papeže Eugenia (IV.), který skuten vládl r. 1439, napsáno

jméno eho. Ale jiný latinský dokument, vystavený r. 1456

Alfonsem (V.), králem Aragonským, bére pod královskou ochra-

nou nejen Vatoped, nýbrž i celou Horu Athonskou, což by na-

svdovalo tomu, že Athonci aspo ásten pijali unii Flo-

renc kou.

Dobytím Soluna roku 1430 dostali se Turci v sousedství

Sv. Hory. Sultán Murad I. naklonn byl Rekm, mniši klá-

štera aušského v Solun pispli mu pi dobývání msta, Ne-

bezpeí bylo patrné, vidlo se jasn, že íše Byzantská leží

v posledním tažení a že Turci uvazují se v její ddictví. A
z opatrnosti i z bojácnosti, neznámo, kdy urit, ale jist

po pádu Caihradu (1453) podrobili se Athonci Turkm. Vypra-

vili se do Brussy k sultánovi Mohamedovi II., nesouce mu dar

14.000 zlaák s prosbou, aby je zachoval pi tch svobodách,

kterých požívali za císa Byzantských. Sulán dar pijal a

prosbu jejich splnil.

Postavení klášter Athonských pod panstvím tureckým

bylo snesitelné, tebas že pozbyly mnohých statk, že musely

platiti da z hlavy a byly nuceny vykázati agovi tureckému stálý

pobyt v Kareji. Zaínaje od Veliké Stráže ili Megalé Viglé, z-
stával poloostrov pod správou muiš^kou, výkony církevní nebyly

rušeny a odlouenost obyvatel zachovávána. Jako Jeruzalém,

stal se i Athos místem posvátným, které bývalo od nábožných
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poutník navštvováno a obdarováno, jsouc do jisté míry i úto-

ištm utiskovaných a pronásledovaných lidí každé víry a ná-

rodnosti.

V 15. století stali se hlavními dobrodinci Athonc despo-

tové Srbští, emuž nasvdují zlaté bully jejich, potvrzující bud

darování njakého majetku nebo jistého roního platu. Tak r.

1407 a 1415 daroval despota Štpán Lazarevi nkolik vesnic

lave sv. Athanasia, r. 1427 dva stíbrné svícny a 200 liter i-li

liber stíbra; Chilandaru pojistil r. 1411 roních sto liter stíbra;

despota Jií Brankovi pipsal r. 1414 klášteru Svatopavelskému

jistý poet vesnic. R. 1430 navštívil s manželkou svojí Sv. Horu

a daroval Esfigmenu 50 liter stíbra ron, r. 1452 Lave 120

liter, Vatoped 60 liter. Marie, dcera despoty Jiího, která byla

od r. 1435 manželkou Murada II. a žila jako vdova v Ježov
blíže Seresu (Seru), pipsala r. 1479 Chilandaru a Sv. Pavlu,

jako klášterm srbským, ron po 500 dubrovnických dukát.

Stejnou ástku darovala tmto dvma národním zadusím ze svých

píjm, které brala z Dubrovníka, despotka Angelina. Marie

Srbská prý vymohla na Mohamedovi II., když Caihrad podlehl

jeho válené moci, aby klášterm Athonským vykázány byly jisté

pozemky nedaleko Solunu, které vtším dílem dosud jim nále-

žejí. Jméno úrodných tchto polností, „Kalamarie", pekládají

mniši z etiny výrazem „Dobrá Marie", ale ponvadž slovo

„Kalamarie" se vyskytuje již v listinách z r. 1346, 1354, 1379,

nelze pekladu toho pipustiti. Spíše mohlo by se za to míti, že

kalamarské metochy darovány byly klášterm na zaátku 13.

vku císaovnou Markétou Uherskou, jejímž druhým manželem

byl Bonifác, král Solunský (po r. 1204).

Zvláštní jest, že v srbských listinách 14. a 15. vku na-

lézáme jméno „adrfat", což znamená jakési pojištní dchod
na as života. Kdo sob založil „adrfat", daroval klášteru jistou

ástku penz nebo nemovitý majetek a vymínil sob právo na

nkolik míst bratrských s úplným zaopatením. Za to vykázána

mu uritá kellie k obývání, sklep, zahrada, místo v kostele a

pi trapeze, t. j. pi stole jídelním. Tím sob pojišovali despo-

tové Srbští v klášteích Athonských budoucnost svou pro pípad

náhlé zmny postavení svého.

Také voj vodové Valašští a Multanští udíleli mnichm
Athonským almužny a byli po mnohá století štdrými podporo-
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vateli všech klášter. Tak r. 1433 daroval voj voda Alexandr

klášteru Zografu ti tisíce aspr, a kníže Štpán témuž klášteru

ir. 1466 jedno sto dukát. Valašský vojvoda Vlád dal r. 1487

Russiku šest tisíc aspr, klášteru Filothei tyi tisíce a r. 1492

iKutlumuši jeden tisíc aspr. Multanský vévoda Petr vyplatil

iKastamonitu pt tisíc a vojvoda Radul r. 1496 Russiku ti tisíce

.-aspr — a tak až do 16. století jde ada dobrodinc tch, kteí

tomu nebo onomu klášteru obnosy od pti až do patnácti tisíc

aspr vyplatiti dávali. Aspry byly drobná stíbrná mince turecká;

ítaly se ti na jednu páru, tak že 120 aspr inilo 40 par, t.j.

jeden groš (piastr) ili asi 20 h r. . ; za tehdejších as byla

však cena penz vyšší, jako vbec ve stedovku všeobecn.

7. Od století šestnáctého do století devatenáctého.

V století šestnáctém zaínají se objevovati grámoty (listiny)

;ruské, udlovaué mnichm Athonským. Nejstarší udržely se

v archive vyslanectví ruského a týkají se výhradn Russika,

který již r. 1509 vyslal ti mnichy k velikému knížeti Vasilijovi III.

a obdržel od nho dovolení, každého tvrtého roku se hlásiti

o almužnu. R. 1547 vydal metropolita ruský pastýský list ve

prospch ruských mnich Athonských, kteí r. 1550 poslali dva

své zástupce do Moskvy s listem svého igumena Pavla, v nmž
tento pohnutliv popisuje smutné postavení svého kláštera a

prosí o nutnou pomoc, ježto klášter má 600 rubl dluh a nemá

prostedk na zaplacení jich. Toho roku vypravili se i Chilan-

darci na Rus k cai Ivanovi Hroznému, prosíce úpnliv o pod-

poru a pímluvu ve svém nesnesitelném postavení, ježto trpí

mnoho nejen od Turk, nýbrž i od ek; cá nech se pimluví

za n u sultána, aby jim byl snížen poplatek a pozemky, které

byly klášteru odaty, aby mu byly navráceny. Dovolávají se

svdectví kláštera Russika. Cá Ivan IV. vyslyšel prosbu jejich

a dal jim list k sultánovi Solimanovi II., v nmž jej výslovn

žádá, aby byl milostivým panovníkem klášterm Russiku aChi-

laudaru, aby je chránil v jejich nedostatcích a poskytl jim úlev

pi odvádní poplatku. Psaní toto datováno jest v záí r. 1551.

O nkolik let pozdji pišli mniši Chilandarští do Moskvy

opt a obdrželi r. 1556 prvodní list, podle kterého mohli ce-

stovati bez pekážky po celé íši a sbírati almužny. R. 1571
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daroval cár Ivan IV. Chilandarcm v Moskv dvorec, aby ho

pro své pohodlí užívali za obydlí pi svém píjezdu. Také sul-

tánovi Selimovi II. psal cá ohledn klášter Athonských a vy-

pravil zvláštního posla na Sv. Horu s penzi pro próta a n-
které kláštery. Podobn stalo se i r. 1582, kdy cárským

vyslancem byl Ivan Menšenikov, jenž po svém návrate do Moskvy

r. 1584 podal cai výkaz, jak rozdlil peníze mezi jednotlivé

kláštery. Zajímavo sledovati, kolik mnich žilo tenkráte po klá-

šteích a kolik opravdových poustevník po škitech a samotách-

Kareja tvoila škit se 70 starci, kteí obdrželi 1 1 rubl. V lave

sv. Athanasia žilo 150 starc, kteí obdrželi 350 i\, 123 škit-

níkm dáno 31 r. Klášter Esfigmen ml 50 starc, kteí obdrželi

50 r ., 12 škitník 3 r.; Pantokrator se 150 starci obdržel 100 r.,

26 škitník 3 r.; Stavronikita se 70 starci pijal 80 r., 18 škit-

ník 5 r.; v Kutlumuši bylo 80 starc, ti obdrželi 100 i\, škit-

níci potem 42 pijali 14 r ; v Iveru 150 starcm dáno 300 r.,

43 škitnikm 12 r.; Filotheia obdržela pro 100 starc 150 rubl,

21 škitník 5 rubl; v Karakalu 50 starc dostalo 100 r., 27

škitník 7 r.

Sv. Pavel s 50 starci ()bdrže!l 100 i\, 30 šk itníkm dáno 8 r.

Dionysiat
Y)

J50 n r>
250 „ , 25

rt » ^ »

Sirnonpetr » 80 n n 150 „ , 12 n » 3 n

Xiropotam n 70 n n 100 „ , 41 n . U J

Xenof » 50 n n 200 „ , 32 » n 8 „

Dochiar » 60 n n
''•) „ ,

U íí n n 6 j

Kastamonit » 50 n » 80 „ , 18 » n & „

Zograf n 150 W n 200 „ , 33
55

Q

Grigoriat byl pustý, prót obdržel 50 rubl, 8 škitnikm

dáno 5 rubl, podobn Russik nebyl obydlen, Vatoped a Chi-

landar vyslaly mnichy na Rus sbírat milostiny. Celkem rozdal

Menšenikov mezi 2013 mnichy 2614 rubl. R. 1583 pibylo do

Moskvy pt Chilandarc, kteí cai podali jako dar mosaikový

obraz archandla Gabriela v bohatém obložení stíbrném a ostatky

sv. Antima, caevii Feodorovi drahocenný obraz Matky Boží

a usilovn prosili o podporu, ujišujíce, že bratrstvo klášterní

na nikoho jiného vtší nadje nevzkládá, než na pravoslavného

áe, proež jemu také ty posvcené dary posílá. Po uplynutí

jednoho roku vraceli se Chilandarci dom, bohat jsouce obda-
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eni, a s nimi zárove cestoval i kupec Samsonov, aby nkterým

klášterm Athonským penžité dary pinesl. Brzy na to zemel

Ivan IV. Vasiljevi. Nástupcem jeho stal se syn jeho Feodor

Ivanovic, jenž hned v prvním roce své vlády (r. 1585) daroval

klášteru Russiku stkvostná roucha kostelní a Chilandarcm po-

tvrdil držení dvorce, který jim otec jeho byl vykázal. Vatoped-

ští mohli od r. 1589 svobodu na Rus pijíždti za píinou
sbírání podpory. Existuje jisté provolání ruského patriarchy Joba,

v nmž dovoluje klášterníkm Russika a Chilandaru kdykoliv

do Ruska picházeti za úelem sbírání almužen a klade na srdce

pravovrným, aby podle své možnosti prosícím mnichm nápo-

mocni byli.

Patriarchové Caihradští zstávali ve stálém spojení se Sv.

Horou, jmenovit Jeremiáš I. zapsal se v pamt mnich jako

zakladatel nejmladšího kláštera Stavronikity. Již r. 1533 vyslal

igumena Gregoria, který vymohl od Protáty pozemek, za tím

úelem na východním pobeží vyhlédnutý. Klášter tento, ješt

nedostavný, vyhoel a zstal ve zíceninách deset let, t. do r.

1543, kdy patriarcha, zeknuv se své hodnosti, na Sv. Horu se

pesthoval, sám stavbu klášterní ídil a ve tech letech ji do-

konil.

Klášter Dionysiat byl r. 1570 úpln zadlužen, ale v osob

Valašské knžny Roxandry vyskytla se mu dobroditelka, která

dluhy jeho zaplatila. Také lavra sv. Athanasia mla v té dob
mnoho dluh, tak že pouze pomocí milodar, sbíraných na

Rusi a v zemích podunajských, mohli mniši povinnostem

svým zadost uiniti. as od asu picházeli církevní hodnostái

s tím úmyslem, aby v Lave život svj dokonali, pinášejíce

s sebou hotové peníze, kterých pak obyejn upotebovali na

pestavní té nebo oné ásti kláštera. Mramorové pamtní desky,

tu a tam zasazené, dosvdují, kdo byl obnovitelem dotyné

budovy.

R. 1581 vyhoel klášter Simonpetr, mniši pesídlili proza-

tímn do kláštera Xenofu a ponvadž ohe zniil všecky listiny,

potvrdil jim patriarcha Jeremiáš II. sigillionem hranice majetku

klášterního a poet kellií.

Zápis z r. 1534, nalézající se v protátské bibliothéce v Ka-

reji, vypravuje o jakémsi nepátelském pepadnutí Sv. Hory
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27. ervna t. r., pi nmž klášter Esfigmen prý od neznámé

roty loupežnické byl vydrancován.

Biskup Porfyrij Uspenskij kritisuje tvrzení, že sultán

Selim I. obnovil vyhoelý Xiropotam. Základem povsti této byl

asi rozkaz (hattišerif), sultánem tímto vydaný, podle kterého

však Selim nedal peníze ke stavb kláštera, nýbrž na zakoupení

20 krám, ze kterých dchod teprv ml pipadnouti Xiropotam-

cm, a to k udržování 40 lampiek. Uspenskij pokládá listinu

tu za padlanou ; ukázán mu byl v Xiropotam pouhý ecký

opis, nikoli prvopis, který asi ani neexistuje.

Sultán Selim II. (1566—74) prohlásil r. 1568 všecko cír-

kevní jmní v celé íši Turecké za vakuf, t. j. jmní státní s tím

podotknutím, že píjmy, z nho plynoucí, budou dávány v nájem,

ale pouze do tetího kolena, naež se mohou odprodati, právo

výkupu zstalo však kostelm a klášterm. Naízení to bylo

velmi škodlivé klášterm Athonským, ježto nemohly vykoupiti

svého majetku a byly nuceny ucházeti se o pomoc všech pravo-

slavných knížat a jejich zemí. Vysíláni mniši, zvaní taxidioti,

aby sbírali milostiny a podncovali lid ku poutím na Sv. Horu

;

zárove jakožto duchovní správcové psobili k tomu, aby se

dly rozliné odkazy ve prospch jejich klášter.

Mniši Athonští byli dosud vtším dílem hesychasté, jejichž

úkolem bylo initi pokání za híchy, kterých se bucT dopustili

nebo kterým se chtli vyhnouti. O hesychasmu pojednal jsem

podrobn již shora. Kajícnost jejich záležela v lítosti a zá-

rove v obran proti nahodilým pokušením. Za nejvýhodnjší

prostedek k tomu volena od mnich askése, totiž odumírání

svtu, což pokládali za nejvyšší a nejlepší výkon lidský. lovk
ml se zíci všech pvab svtských, ml se oddati zanícenosti

zbožné a vroucí mysli, chtíe a náruživosti své krotiti, beze

strachu a smutku smrt oekávati, ano jí sob páti, svt po-

kládati za nevolnictví.

Sebe písnjší postníci Athonští neinili zázrak, mohli

však pedpovídati budoucí vci, ježto pokání dávalo jim sílu

k tomu. Od souasník svých uznáváni byli za svtce již za živa

a požívali všeobecné úcty a dvry. Za našich as není více

hesychast na Sv. Hoe. Místo jejich zaujímají skimníci, kteí

písnjším slibem se zavázali, že budou svdomit vykonávati
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pravidla eholní, hlavn váak se postiti a modliti bez reptání

nebo odmlouvání.

Ve století 17. objevil se v adách jejich živel nový, tak

zvaní novomuenníci, kteí z horlivosti náboženské toužili po

smrti muennické. V nadšenosti své nestrachovali se nižádných

muk a rádi pinášeli život svj v obt, a to tak, že obyejn
úmysln sami smrt vyhledávali, až ji našli. Prostedkem k tomu

bylo zpravidla, že veejn Krista velebili a Mohameda tupili.

Na hoe Athos nebylo jim možno dosíci koruny muennické,

ponvadž Turk tam nebylo, proto ti, kdo toužili po muennictví,

ubírali se mezi obyvatelstvo mohamedánské a popuzovali je k zu-

ivosti haníce víru jejich, pi emž málo kdy se míjeli oeká-

vaným úinkem. Mezi prvními muenníky toho druhu uvádí se

mnich Jakub a jeho dva soudruzi, kteí r. 1520 byli mueni
od sultána Selima I., který téhož roku zemel, jak mu otec

Jakub ped smrtí svou byl pedpovdl. V Pateriku Athonském

uvádí se celá ada podobných muenník ze 17., 18. a 19. sto-

letí. V posledním století jest jich pomrn nejvíce — 13 za 20

let. Rokem 1820 uzavírá se však kniha, jednající o tomto do-

brovolném muennictví, ježto vláda turecká k žádosti diplomacie

evropské zakázala r. 1820 úadm, aby neodsuzovaly k smrti

rodilých kesan, kteí by se poturili, ale pozdji opt k víe

kesanské se navrátili.*)

Jak v tomto, tak i v následujících stoletích dlili se pa-

novníci Ruští s vojvody Valašskými a Multanskými o est a

slávu ochránc Sv. Hory, nebo státu Srbského tehdy již ne-

bylo. Cárm Ruským jako samostatným panovníkm bylo to

ovšem lehí, kdežto knížata zemí podunajských byli pod nad-

vládou tureckou. Pes to však zachoval se znaný poet zlatých

bull, od nich vydaných, zajišujících jednotlivým klášterm jisté

platy a rozliné dávky z metoch.

Grámoty ruské pocházejí od cár Michala Feodorovie

(1613—45), Alexeje Michalovie (1645—76), Ivana a Petra Ale-

xejevie (1689—1725) a jedna i od caevny Alžbty (z r. 1752).

Dává se v nich dovolení klášterm v uritých dobách posílati

na Rus své mnichy za úelem sbírání almužen. Lavra sv. Atha-

*) O svatých otcích Athonských viz moje obšírnjší pojednání

v O své té 1896, str. 816—827, 984—994.
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nasia smlii vysílati mnichy své každého tvrtého roku, podobn
i Vatoped ; klášter Filothea každého 7. nebo 8. roku, Esfigmen

jednou za pt let, Russik jednou za 4 nebo 5 let, Chilandar

byl obmezen na každý sedmý rok, Dionysiat jednou za šest let,

sv. Pavel odkázán na období ptileté. O ostatních klášteích

není známo, kdy a v jakých lhtách smly na Rus posílati.

Pouze Iver dosáhl výsady, míti v Moskv kapli, v níž vystavena

kopie zázraného obrazu Matky Boží Iverské k veejnému

uctívání.

Kláštery Athonské nemohly se patrn z vlastních prosted-

kv uživiti pes to, že i za vlády turecké mly dosti rozsáhlé

statky. Ale hospodáství polní vynášelo jen tolik, že mniši ne-

mli nouze o chléb; který klášter držel stádo koz nebo ovec,

ml i sýr a máslo pro potebu svou, zahrady, vinice, sady oli-

vové, poskytovaly zeleninu, víno a olej pouze ku poteb vlastní

,

díví ceny nemlo, tudíž dan a jiné výdaje bylo potebí krýti

z dar a odkaz pravovících kesan. Zvlášt udržování budov

vyžadovalo mnoho nákladu, a pihodilo-li se, že ást kláštera

vyhoela, uplynulo tebas i nkolik desítiletí, než se pikroiti

mohlo k stavb nové. Rusko dávalo pouze peníze, klášterm

dovolovalo se sice vysílati leny své za píinou sbírek, ale usa-

zovati se v zemi nebylo dovoleno. Knížata podunajská naproti

tomu takka plýtvala rozdáváním metoch v mstech a na ven-

kov, kde mniši nacházeli výnosná útoišt, neboC zem byla

žírná i úrodná, prospívala však ne klášteru, nýbrž tomu mni-

chovi, jenž býval správcem metochu. Bližší byly Athoncm zem
balkánské s obyvatelstvem pravoslavným. Jednotliví mniši pi-

cházeli k národm tchto krajin, aby pijímali dary od vících,

putovali z vesnice do vesnice, zpenžovali vyžebrané pírodniny

a vraceli se do klášter svých teprve tenkrát, když vtší ástku

penz mli pohromad. Jinak sbírali taxidioti; byli to popové,

kteí se usadili v nkterém mst, jako duchovní rádcové; lid

chodil k nim na modlení, ke zpovdi, radil se s nimi, dával

jim peníze k uschování, odkazoval klášterm domy, krámy, po-

zemky, tak že mnohý taxidiot nabyl hezkého jmní, které však

klášteru pipadlo bu až po jeho smrti nebo teprve, když se sám

vrátil dom, zanechávaje na míst svém jiného klášterníka jako

duchovního rádce. Nejlépe pochodil klášter, když se pisthoval

vyšší hodnostá církevní a pinesl s sebou hotové peníze, nebo
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když pišla tlupa poutník a každý len položil halí svj na

oltá obtní. V tom pípade padaly peníze bez namáhání mni-

chm do klína a klášteru bylo zpomoženo.

Jako peníze, scházely se i jiné dárky do klášter, knihy,

obrazy, roucha kostelní, ostatky svatých, náiní oltání, rozliné

stkvosty a díla umlecká, hodná vidní. Tak vznikaly i knihovny,

nebo mniši bu sami knihy opisovali nebo z jiných stran pi-

jímali. Patriarcha ruský Nikon dal pinésti r. 1655 z Athonu

mnoho rukopis za píinou opravení knih kírkevních a origi-

nály tyto na Rusi již zstaly.

Ve zízení obce mnišské stala se jistá zmna. Kterého

asu a z jakých píin bylo by možno zjistiti na základe listin

archivu protátského, kdyby byly pístupnjší. Provedena by-

la asi s vdomím patriarchovým a vlády turecké. Tvrdí se,

že pouze nesnáze finanní pimly kláštery próta více ne-

voliti, nebo co bylo nkdy jmním obecním, nacházelo se

v rukách cizích, odprodalo se na zaplacení dluh spol-

kových. Celý okres karejský, jak je ohranien v sigillionu

patriarchy Antonia r. 1394, stal se majetkem nkolika klášter,

nejvtší ást les odkoupil Chilandar. Ostatn i kláštery byly

zadluženy, stav jejich byl dosti bídný a proto byly málo

obydleny. Dosvduje to Barskij, jenž dvakráte Svatou Horu

navštívil, roku 1726 a 1744. Udává v cestopise svém, že

igumeni stávajících 20 klášter se scházeli každou sobotu v Ka-

reji, aby vyizovali bžné záležitosti, soudy a jiné rozepe

urovnávali K tomu úelu sloužilo stavení protátské, v nmž
snad obecní písa stálý byt ml. V sobotu odbýval se týdenní

trh, na který mniši docházeli za píinou svého obchodu nebo

za jinou záležitostí. Také již pi první návštv své našel Barskij

uritou posloupnost klášter, podle které byly rozdleny na

pt skupin, z nichž každá obsahovala jeden klášter hlavní a

ti kláštery menší v jistém poádku; místa první zaujímají

kláštery, které byly založeny od panovník, jako Lavra sv. Atha-

nasia, Vatoped, Iver, Chilandar a Dionysiat, v druhé ad stojí

kláštery pvodu nižšího, v tetím poradí ješt nižší a ve tvrtém
kláštery nejmén význané.

Poad všech klášter byl tehdy tento:
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1. skupina: II. skupina:

1. Lavra sv. Athanasia. 6. Dochiar.

2. Vatoped. 7. Kutlumuš.

3. Iver. 8. Pantokrator.

4. Chilandar. 9. Xiropotam

5. Dionysiat. 10. Zograf.

III. skupina: IV. skupina:

11. Xenof. 16. Esfigmen.

12. Karakal. 17. Starovnikita.

13. Filothea. 18. Simonpetr.

14. Svatý Pavel. 19. Grigoriat.

15. Russik. 20. Kastamonit.

Poádek ten pichází k platnosti dosud pi každé píležitosti,

na p. pi poradách v síni poradní, pi sedni u trapezy, v ko-

stele a jinde. Nejprve posadí ^se vedle sebe zástupci ady
první, na to následují kláštery ady druhé, pak tetí a tvrté.

Pedstavený Lavry sv. Athanasia, jakožto nejstaršího a nejvt-

šího kláštera zaujímá vždy místo první, igumen Kastamonitský

místo poslední. Klášter tento zstal do doby nejnovjší nej-

menším. Toto ustanovení bylo vskutku praktické a také po-

tebné, aby ve shromáždních zavládl jakýsi poádek.

Za patriarchy Samuela (1763—68), který si pedsevzal

zavésti v zemích balkánských novou správu církevní a za tím

úelem zrušil patriarcháty v Peci (1766) a v Ochrid (1767),

promnilo se nejspíše jeho vlivem sborové zastoupení klášter.

Snad picházelo igumenm, jmenovit vzdálenjším, za obtíž

každého téhodne do Kareje se vypravovati; usneseno tedy, aby

kláštery vydržovaly po jednom zástupci, jenž by stále v Kareji

bydlel, takže by bylo možno schzky podle poteby i každého

dne odbývati. Tím zpsobem vznikly dva výbory, širší a užší;

první, skládající se z 20 zástupc klášterních, po ecku antiprosóp,

jenž má moc zákonodárnou, výbor druhý, pouze ze ty len, epista-

t zvaných, se skládající, vykonává to, na em se usnesl výbor širší.

První len výboru užšího, zvaný po turecku nazir (t. j. vrchní), má
za odznak své hodnosti stíbrnou hl okovanou a vždy jest do-

provázen jeduím strážníkem kdekoliv se objeví. V prbhu
pti let vystídají se všechny kláštery tak, aby jeden rok mly
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zástupce ve výboru užším. Naproti tomu antiprosópové místa

svá mní podle usnesení svého kláštera, stídají se bez uritého

poádku.

Prvního epistata mže zastupovati pouze mnich vtších

klášter, jak jsou uvedeny z pedu v prvním poadí. Další

praxí se ustálilo, že kláštery, na které dojde ada tvoiti užší

výbor, mohou vysílati do shromáždní ješt druhého lena za

antiprosópa; v tom pípad však epistat ztrácí hlas, nebot

hlasovati mže pouze 20 len. Usnášení dje se dvouteti-

novou vtšinou plného shromáždní. Chtjí-li antiprosópové n-
kterou záležitost protáhnouti nebo znemožniti, nepijdou prost

do schze. Úty vedou epistatové. Nejvtší díl píjm plyne

z píspvk jednotlivých klášter, stanovených podle potu jejich

hlav. Za lena Protáty mže býti volen knz i neknz, jen

když pijal postižení mnišské na Sv. Hoe.

Zavedení nového zpsobu správy veliké obce nezstalo

bez vlivu na kláštery a jejich zaízení. Volba igumen zdála

se zbytenou. Když nebylo více potebí jezditi každého tého-

dne do Kareje, ustavil se výbor klášterní, jenž volil ze stedu

svého pedsedu a místopedsedu, t. j. epitropa a parepitropa

na dobu jednoho roku. Oba mají se starati o poteby klášterní,

nemohou však samostatn nic podnikati. Oba mají po jednom

klíi od pokladny a skládají po uplynutí jednoho roku úty.

Zájmy klášterní závisí pedevším na usnesení starc, kteí tvoí

j
sbor, jehož lenové jsou mniši, požívající vtší vážnosti, sami se

> doplující, když jeden úd z kroužku jejich zeme. Tento zpsob
zízení klášterního slov d i o r t u m (z eckého idiorrythmos)

t. j. žití svéprávné. Jak zachované dopisy patriarch Caihrad-

]
ských svdí, obnovilo na jejich domluvu pozdji nkolik klášter

opt volbu igumen, kteí spolené s epitropy stojí v ele

správy klášterní. Igumenovi ponechán jest dozor na služby

kostelní, kdežto epitropové mají na starosti hlavn vci finanní.

' Igumen nemže nieho podniknouti samostatn. Tento zpsob
zízení klášterního slov kinovia (z eckého koinobios), t. j.

žití spolené (rusky obšežitie).

Bhem století 18. promnil se národní ráz nkterých klá-

j
šter Athonských. Barskij našel r. 1744 Russik a Sv. Pavel,

j
obývaný již od mnich eckých, kláštery Xenof a Simonpetr

byly již dávno poetné; Chilandar stal se klášterem bulhar-
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ským, nepochybn tehdy, když národ srbský poal bojovati za

své osvobození a k tomu úelu všecky své síly soustedil;

Zograf zstal vtším dílem bulharským, pechovával však mnoho

Multanc, nebo vydržoval filiální klášter v Bessarabii.

Hlavn piinním patriarchy Kyrilla sneseno, zaíditi na

Sv. Hoe vyšší školu, jak pro mnichy mladé, tak i pro žáky

z venkova. Blíže kláštera Vatopedského vystavna prostranná

budova a r. 1753 Evgenios Vulgaris, uený knz ecký, ústa-
r

noven editelem školy. Ustav trval však málo let, klesl nikoliv

z nedostatku žák, nýbrž pletichástvím nevzdlaných proti vzdla-

ným. Biograf Vulgarisv píše: „V nejlepším vku mužném stoje a jsa

pln vznešených ideál, chopil se usilovn úlohy své a uil v akademii

rhetorice, logice, metafysice a bohosloví, kdežto pomocník jeho jáhen

Neofyt eckou filologii pednášel; bohužel vyuovalo se pouze

pt let, do r. 1758, nebo igumeni vystoupili proti Vulgarisovi,

obvinili jej ze skutk nemravných a pohrozili mu i trestem t-

lesným. Hluboko v duši své rann jsa urážlivým podezením

tímto a nahlížeje, že zapoal dílo na pd neplodné, upadl

v tžkou nemoc, ze které vyvázl teprve v kláštee Dionysiat.

Brzo na to opustil Vulgaris Sv. Horu, byv povolán na Rus,

kde v hodnosti arcibiskupské roku 1806 zemel, ve vku
90 let."

Na sklonku toho století vznikla mezi Athonci dlouholetá

hádka, týkající se zpsobu modlení za mrtvé. Utvoily se dv
strany, jedna tvrdila, že modlitby za mrtvé se mají konati

pouze v sobotu, druhá mínila, že se k tomu hodí i nedle. Spor

zamstnával i patriarchy, kteí hledli záležitost uspoádati tím,

že poukazovali na panující zvyk. Právo zstalo pi obou stranách,

a každému bylo volno kterýkoliv den zemelých vzpomínati. V klá-

šteích panuje obyej, že se každou sobotu v kapli hbitovní za

mrtvé mše slouží a v nedli se koná rekviem (parastas) za ty,

kdo poslední se odebrali na vnost. Pi této bohoslužb se mezi

pítomné rozdají a svíky a kolyva, t. j. pšenice na stoup roz-

tluená, vaená a oslazená.

Válka Rek za svobodu (1821—1830) byla pro kláštery

Athonské dobou plné tísn. Živel ecký souhlasil totiž s po-

vstalci a poskytoval jim pomoci, kde a jak mohl. Když Abdul-

Robut-paša dobyl poloostrova Kassandry, vypravili mniši k nmu
poselství, jemuž pasa slíbil Sv. Horu ušetiti, oznámil mu však,
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že ve tech dnech tam pitrhne. Skuten pitáhl také na raetoch

Krumicu, kde zstal celou zimu. Aby se osvdil jako ochránce Sv.

Hory, vydal naízení, aby všichni muži, ženy a dti, kteí se utekli do

kellií a škit vrátili se do svých vesnic, což také se stalo.

Bylo jich okolo pti tisíc duší. Dvanácte starc muselo se

odebrati do Caihradu jako rukojmí. Na to vymáhal pasa od

klášter Athonských pokutu 10.000 pung (sáek s 500 piastr)

za to, že se vzbouily proti sultánovi. Snížil však pokutu tuto

na ti tisíce pung, tak že by na každého mnicha bylo pišlo

okolo 500 groš.

Protáta ustanovila, aby ve všech klášteích byl stejný

poet vojska. K jejímu návrhu rozdlil pasa pokutu tak, aby

lidnatjší kláštery neplatily více než kláštery malé, ímž tyto

velice poškozeny. Epistatové byli vším vinni. U Svatohorc

bylo tehdáž penz dost, bylo možno pašu vzdáliti ze Sv. Hory.

Z menších klášter bratrstvo se rozutíkalo a bohatší kláštery

nechtly za ostatní složiti pokutu. Rozvrh pokuty sestavili ar-

chimandrita Vatopedský Jakub, mnich Iverský Sinesios a Ku-

tlumušský Theodosios. Pasa potvrdil listiny a písn rozkázal

peníze vybírati. Vže klášterní naplnily se mnichy, kteí ne-

mohli platiti. Kdo peníze ml, odcházel jeden po druhém ze

Svaté Hory a žil na venku jako lovk svtský; v klášteích

zstali pouze staí, chromí a nemocní, kteí nemohli Sv. Hory

opustiti. Z jara odtáhl Robut-paša s vojskem do Soluna, odkud

brzo vymáhal nových 3 tisíce pung. Ponvadž však bohatší

mniši se byli rozutíkali, naídil rozhnvaný pasa, aby mnoho

nevinných mnich do Soluna se dostavilo, kde byli žalaováni

a biti, následkem ehož jich tam 82 zemelo. Snad by byli

všichni ztratili život svj , ale nástupce Robutv propustil

všecky uvznné. Byl to Abul-Ubud-paša, který vložil do klá-

šter posádky, aby zamezil podporování odboje eckého. Vojsko

dopouštlo se hanebných pestupk, poskvrovalo chrámy, klá-

štery pišly o všechen dobytek, vinice, zahrady, pole nebyla

vzdlávána, lesy zapalovány. Nebylo-li pro posádku dostatek

potravy, prodáván majetek klášterní, kde co bylo a eho mniši

dobe neukryli nebo s sebou nevzali, pišlo na zmar; byl dán

také již rozkaz prodávati raetochy klášterní. Sultán Mahmud
chtl rozboiti kláštery až do základ, ale cá Ruský Ale-

xandr I. odvrátil jej od toho úmyslu.

7



Vdci povstání byli nejprve Manolaki z Caihradu, po-

zdji zastupoval jej Konstantin, biskup Maronijský, jenž se

usadil v Esfigmenu; pomocníky jeho byli pedstavení klášter

Chilandaru, Iveru a Kutlumuše. Archierej a epistatové poko-

ili se Turkm, mnišstvo chudé a prosté odneslo samo všechnu

bídu, kláštery byly zpustošeny a vylidnny, teprve po uzavení

míru Adrianopolského (1829) poaly se opt plniti mnichy, již

rozumnjšími a mírumilovnými po tak trpké zkoušce. Roku

1831 nebylo již na Athon vojska tureckého.

A jak se odmnili ekové, když mli neodvislost svou za-

bezpeenu? První vlada nového státu, hrab Capodistria, pro-

hlásil všecky, v Peleponnésu ležící statky klášter Athonských

za majetek státní. Povinností taxidiot nyní bylo, starati se o ob-

novení klášter a vyzývati vící, aby schudlým klášterm jakým-

koliv píspvkem byli nápomocni, nebo nedostatek ve všem byl

patrný. Brzy docházely hojné dary jak na penzích, tak i v pí-

rodninách, tak že bhem nemnoha let škody aspo ásten
napraveny byly.

Po odvolání posádky turecké zavedena na Athon stráž

celní za píinou zamezení podloudnictví. Klášterm pipadla

nová svízel, nebo byly nuceny opatiti celníkm byt a ásten
i stravu. Bylo ustanoveno 15 strážník, jejichž dozorce bydlí

v Kareji. Bez dovolení úedního nesmí se do pístav klášterních

nic pivážeti nebo z nich odvážeti. Klášter Sv. Pavel dal se pod

ochranu konsula anglického, nebo obýván byl tehdáž hlavn

Kefaloany, jejichž ostrov byl v moci anglické. Za to podléhal

velmi písné dohlídce, tak že anglický konsul, v Solun bydlící,

byl nucen asto zakroovati v rozepích mezi klášterem a úadem
celním.

V r. 1840 upadli Svatohorci v podezení, že kují pikle

proti vlád. Z ecka pistála tam tlupa ozbrojených muž, kteí

mnichy vybízeli, aby se s nimi spolili a inili pípravy ku po-

vstání. Nkolik starc s nimi souhlasilo, ale pak si vc rozmyslili

a cizinci udáni pašovi Solunskému jako loupežníci. Pasa dobe
vdl, že ozbrojenci oni jsou pobuovatelé a odpovdl mnichm,

že bylo od nich rozumné jiskru v pravý as uhasiti, nebo jinak

že by byly všecky kláštery lehly popelem.

Ale ješt jednou do tetice pišlo na svaté otce pokušení

politické. Týkalo se to výhradn klášter eckých, nebo Zograf,
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Chilandar a Russik nebraly úastenství v této episod. Chilandaru

pipadla pouze úloha vyjednávati pak mezi stranami protivnými.

Bylo to z jara r. 1854, kdy vtrhl znaný poet povstalc e-

ckých na Chalkidiku, aby vzbouili obyvatelstvo domácí, a obrátili

se pak i na Sv. Horu, aby získali kláštery pro své zámry. Vd-
cem výpravy byl Kaiaatanas, známý vbec pod jménem am,
nebo byl to muž vysokorostlý, zevnjšku statného, rozený to

náelník. Usadil se v Kareji, v budov protátské, nebo kláštery

bály se mu pomáhati a zavely ped ním vrata. Držel sob písae,

najímal dobrovolníky, vypisoval dané a shánl všelijaké poteby

jiné. Když obdržel zprávu, že se blíží vojsko turecké, rozhodl

se postaviti se mu na odpor a uril k tomu úelu úpatí Megalé

Vigly, maje okolo sebe asi 800 muž, vtšinou mladší mnichy

ecké a klášterní eládku. Boj však dlouho netrval
;
po nkolika

výstelech s obou stran a dali se povstalci na útk, rozšíili

strach a hrzu mezi mnichy, nebo šla povst, že kláštery vesms

budou rozboeny a mnišstvo pobito. Pasa pitáhl s vojskem

k Chilandaru, na polích zízeno pravidelné ležení a zahájeno vy-

jednávání mezi pašou a Karaatanasem. Trvalo celý msíc; je-

dnatelem byl Chilandarský archimandrita Sofronios. Pasa žádal

konen od povstalc, kteí se byli shromáždili opt v Kareji,

aby opustili Sv. Horu; neuiní-li toho, že dá se s vojskem na po-

chod a nebude šetiti klášter, ani jejich obyvatel. K naléhavým

prosbám mnich, aby jako kesan vzal ohled na kláštery, Ka-

j
raatanas povolil a vstoupil se svým nejužším sborem na parník

francouzský, který jej pevezl do ecka. Pašovi padla do rukou

korrespondence, ze které seznal, že do povstání zapleteni byli

i nkteí elnjší starci ; tito z trestu internováni na delší dobu

do klášter cizích. Aby však i všechno mnišstvo Athonské bylo

potrestáno, použila vláda zvláštního prostedku tím, že zaká-

zala dovážeti klášterm z metoch pšenice, tak že mniši byli

nuceni po celý rok jísti chléb jený. Tato válená episoda, asi

3 msíce trvající, pinesla klášterm sice znané škody hmotné,

|

ale skonila se ješt dosti hladce, kdežto po venkov bojováno

s obou stran, vesnice zapalovány a pustošeny, ženy zneuctívány

i a jiné surovosti páchány.

Za panování knížete Kuzy v Rumunsku stihla roku 1865

citelná pohroma kláštery Athonské. Každý klášter ml totiž ve

spojených knížectvích vtší nebo menší majetek nemovitý, který
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byl spravován mnichy, tam vyslanými. Vláda rumunská vymá-

hala rzné berní poplatky, jimž se ínuiši vzpírali pes to, že

rozumnjší radili k povolnosti. Vtšina dovolávala se výsad a

starých práv. Vláda konen zabavila všechen majetek klášterní

pro stát, a protesty mnich na vci nieho nezmnily. Pouze ty

kláštery, jejichž statky ležely v Bessarabii, podržely je, berouce

z nich bohaté píjmy tím zpsobem, že vláda ruská po osvo-

bození nevolník uložila jistou ást do banky a vyplácí klá-

šterm dotyným uritý díl úrok. Jsou to kláštery Vatoped,

Zograf a Svatý Pavel. Krom klášter i Protáta mla v Ru-

munsku své statky, domy a kostely, ze kterých roní výtžek jí

ml plynouti, ale mniši-správcové hospodaili více pro sebe a

pravideln se jim to trplo, ježto se pedpokládalo, že v pí-

pad smrti takového hospodáe jeho jmní pipadne klášteru

nebo obci.

lánek 62. smlouvy Berlínské z roku 1878 ustanovuje:

„Mniši Hory Athonské, a£ jest jejich vlast jakákoliv, zstanou

v držení svých dívjších majetkv a výsad beze vší výjimky,

s úplnou rovností práv a pedností." Na základ lánku toho

doufali Svatoborští, že své rumunské statky obdrží nazpt a

vyhledávali leckde pímluvu a pomoc, jak se tvrdí, i u samého

Bismarcka, ale bez žádoucího výsledku.

Porfyrij Uspenskij za svého pobytu na Athon pozname-

nal sob kláštery, které mají metochy v Rumunsku a jaké d-
chody z nich. Protáta pijímala ron 28 tisíc rubl, které

se rozdlovaly mezi všecky kláštery Athonské, ale nikoliv dílem

stejným. Krom toho mly své píjmy i jednotlivé kláštery

zvláš. Lavra brala 2353 rubl, Iver 15 tisíc, Vatoped 30 tisíc,

Esfigmen 4 tisíce, Xiropotam tolikéž, Xenoí* 9 tisíc, Simonpetr

24 tisíc, Zograf 24 tisíc, Kutlumuš 2 tisíce, Pantokrator 3 ti-

síce, Díonysiat 1470 rubl, Sv. Pavel 17.500 rubl, Grigoriat

3 tisíce, Stavronikita 4706 r. ; dchody ze jmní Athonského

v obou knížectvích podunajských obnášely tenkráte ron 172

tisíc rubl.

V otázce církevní, která od roku 1858—1872 udržovala

celé Bulharsko v nemalém rozílení, úastnily se kláštery Zo-

graf a Chilandar zpsobem nepímým. Pouze ti lenové jejich,

kteí jako duchovníci v zemi roztroušen žili, mli úastenství

v agitacích. Bojovníkem neúnavným za samostatnost církve
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bulharské byl již od let ticátých Neofyt Bozveli, archimandrita

Chilandarský, jenž hlavn v Caihrad ve smru tom psobil,

nkolikrát byl uvznn od ek na ostrovech Prinkipských,

byl konen tajn odvezen roku 1845 na Sv. Horu zárove se

svým vrným druhem Ilarionem Stojanovém Michajlovským, kde

první v Lave sv. Athanasia do vže posazen, druhý pak do

kláštera Simonpetr internován. Otci Ilarionovi poštstilo se

zpraviti o svém uvznní knížete Bogorise v Caihrad, zná-

mého to mocného píznivce národního hnutí bulharského, naež

od vlády naízeno, aby oba mniši jako Chilandarci v kláštee

svém pebývali. Neofyt zemel v Chilandaru r. 1849, ale ne

v tuhé vazb, jak se dosud mezi lidem vypravuje, nýbrž v jedné

z lepších kellií klášterních. Žil ped smrtí svou dosti voln,

tak že mu nebylo bránno v okolí chilandarském se i prochá-

zeti. Ilarion zastával delší as místo písaské, stal se dvakráte

epitropem svatohorským v Caihrad, roku 1858 jmenován od

patriarchy titulárním biskupem a zemel r. 1875 jako arcibiskup

v Trnov. Po uskutenní fermanu sultánského z roku 1870

zvolen za exarchu Bulharského Chilandarec Anthim, biskup

Vidinský a za biskupy nkteí taxidioti Svatohorští, kteí byli žili

mezi lidem bulharským a pomáhali mu pi vymáhání církevních

práv jeho.

Klášter sv. Pantelejmona, zvaný obyejn Russik, nacházel

se na poátku stol. 18. v stavu sešlém, a nezbytno bylo budovu

jeho dkladn opraviti. Když se již mlo stavti, rozhodlo se

bratrstvo postaviti sob nový klášter u samého moe proto, že

klášterní pístav byl vzdálen více než hodinu cesty. A skuten pro-

veden tento ídký pípad, že klášter se svými starými právy byl pe-

ložen jinam. Penžitou pomoc poskytl k tomu Kallimach Alexandr

Skarlet, vévoda Valašský, tak že jižní ást obytuého stavení

a kostel r. 1814 byly hotovy.

V letech tyicátých byl klášter Russik úpln zadlužen,

ježto vedl nákladný soud s mnichy Xenofskými o odaté po-

zemky. Mimo to uškodila mu i nepodaená spekulace v Cai-

hrad, totiž zakoupení ady krám, které však brzo shoely.

Muiši etí hledali pomoc na Rusi, pijali nkolik mnich ru-

ských a vláda ruská dovolila jim mezi lidem sbírati almužny

pro svj klášter. Picházeli i ruští poutníci, mnich pibývalo,

pikroeno tudíž k rozšíení kláštera. R. 1867 stal se prvním
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iguuienem ruským otec Makarij, ímž Russik pešel úpln v ruce

ruské a byl opravdu klášterem Rus. Rok co rok budova jeho

se rozšiuje, ježto se stal nejlidnatjším klášterem na poloostrov

Athonském; žije v nm a okolí jeho na tisíc mnich. Mezi

nimi pouze nkolik desítek ek.
Nejen Russik zveleben novými stavbami, i jiné kláštery

obnovovaly bhem 19. století své budovy podle poteby a pro-

stedk svých. Tak Chilandar dokonil r. 1840 severní kídlo,

Esíigmen má od r. 1841 nový kostel, pozdji pestavna celá

polovina kláštera, Iver dvakráte vyhoel a má nyní vzhled klá-

štera nov založeného. I menší kláštery, jako Karakal a Filo-

thea, stavly. Sv. Pavel honosí se novým kostelem, k nmuž
základy položeny r. 1839. Také Xenof má nový chrám, jehož

stavba dokonena r. 1836. Klášter Kastamonit jest nejmenší,

ale po provedené oprav nejúhlednjší. Kutlumuš vystavl r.

1892 prelí severní, které 1857 lehlo popelem. Simonpetr r.

1890 vyhoel, jest však již opt pod stechou, Zograf krom
nového chrámu, r. 1801 ukoneného, pestavl v ase nejnovj-

ším severní i západní oddíly ve vtších rozmrech, než bývaly,

také Xiropotam a Vatoped obnovovaly a dílem i ze základ

zdvihly vetché ásti zdiva svého.

Poet klášter po nkolik století se nezmnil. Jest jich

dvacet a více jich asi již nebude, nebo není již pro n místa

na Athon. Za to však pibylo škit. Nejstarší škity jsou Sv.

Anna, Bohorodice a sv. Dimitrij. V století 18. vznikly dva škity

Svatopavelské, škit Kavsokaliva, náležející k Lave, škit Kutlu-

mušský, Iverský a Xenofský, vesms to poustevnické osady, na

zpsob vesnic. V 19. století založeny ti škity zaízení spole-

ného, které svými budovami se podobají menším klášterm, totiž

škit proroka Eliáše, obývaný hlavn Malorusy, jenž obdržel svj

ád r. 1839 a podléhá klášteru Pantokratoru, škit sv. Ondeje

z r. 1849, náležející k Vatopedu, škit Multanský, blíže Lavry

ležící a výhradn od Rumun obsazený, jenž vznikl 1852. Klá-

šterm škity a poustevny jejich mnoho nevynášejí, aspo se tak

všeobecn tvrdí nyní v dob, lanící po hmotném zisku. Poustevny

vtších rozmr vbec se ani nestaví, jest jich v celku beztoho

okolo 400. Tím mén povoluje se založení škitu, což závisí na

svoleoí Protáty a potvrzení patriarchov.

Ctme li cestopis Barského, seznáme, jak od r. 1744, za



103

více než 150 let, znamenité vzrostl poet mnich. Barskij našel

v Lave, Vatopedu a Iveru po 70 mniších; Pantokrator, Diony-

siat a Filothea mely jich po 50, Chilandar a Dochiar po 40,

Zograf a Xiropotam po 30, Karakal 20, Grigoriat, Stavronikita,

Kutlumuš po 15, sv. Pantelejmon 12, Kastamonit 10, Esfigmen,

Xenof, Simonpetr a sv. Pavel pouze po pti. Pipoteme-li k tomu

obyvatele škit a samot potem pibližn aspo 500 duší, ob-

držíme úhrnem nco pes 1100 mnich, kteí mohli býti poklá-

dáni za stálé obyvatelstvo Sv. Hory. Jak se tvrdilo Barskému,

byl znaný poet klášterník na cestách, sbíraje milostiny, ježto

kláštery byly vesms zadlužené.

R. 1885 pi prvním sítání obyvatelstva íše Otomanské,

pihlásilo se na Hoe Athonské 4159 osob, žijících v klášteích

a poustevnách. Z nich pipadalo na Lavru 664 osob, Vatoped

517, Iver 382, Chilandar 215, Dionysiat 125, Kutlumuš 128,

Pantokrator 240, Xiropotam 103, Zograf 141, Dochiar 58, Ka-

rakal 73, Filotheu 87, Simonpetr 65, Sv. Pavel 179, Stavroni-

kitu 72, Xenof 134, Grigoriat 87, Esfigmen 56, Russik 790,

Kastamonit 43. Mniši, žijící ve škitech nebo po samotách, pi-

poteni k tomu klášteru, na jehož pozemku poustevny se nalé-

zaly. Mnich toulavých, nemajících stálého bydlišt, napoteno

334, takže by všech mnich úhrnem bylo 4493. Poet ten jest

nyní znan pekroen, nebo Rus jist nkolik set pibylo,

jmenovit oba škity ruské siln se zalidnily. Obyvatelstvo civilní

obnášelo 2020 hlav, dlíc se na 1494 poddaných tureckých a

135 ek cizích, pak 391 Bulhar. Tato ást obyvatelstva jest

nestálá a nemá na Sv. Hoe vlastního krbu ; zahrnuti jsou v ní

všichni tam pracující misti rzných emesel, ele klášterní,

lid služebný, obchodníci, v Kareji usazení a úedníci turetí;

nádenníci se neítali, poet jejich stoupá podle pomru asových.

Poslední válka rusko-turecká (1877—1878) pinesla klášte-

rm Athonským málo dobrého, aspo v následcích jejích po celou

adu let nepicházeli poutníci z Bulharska, Makedonie a Tlirá-

kie; teprve v asích novjších poaly se návštvy z tch zemí

množiti, ale pece nebyly již tak etné, jako díve. Píiny toho

jsou rozliné, hlavn však nový politický život, který se rozvinul

v národ bulharském. Zakládaly se školy a stavly se kostely,

o kteréž byla nouze. Díve pro leckterého venkovana jeho každo-

roní pout na Sv. Horu byla jaksi náhradou za to, že nemohl
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ve vlasti své kostel navštvovati. Píjmy klášterní se tudíž

zmenšily. Pouti plnívaly mnichm pokladny bez práce a starostí.

Lze tudíž oekávati, že kláštery budou nuceny pihlížeti opt
více ku zanedbaným metochm rolnickým a starati se o jejich

bedlivé a dmyslné vzdlávání.

Klášter Stavronikita pišel nehospodástvím tak na mizinu,

že r. 1887 Protáta byla nucena se ho ujmouti. Postavila tam

iguinena, který jest povinen úty klášterní sboru protátskému

pedkládati. Jednalo se pedevším o to, aby dluhy znenáhla

byly spláceny. Bratrstvo pirozen velice se ztenilo. R. 1833

byl klášter tento také v stavu bídném, takže v nm žili pouze

dva mniši, ale bohatým ddictvím po jednom klášterníku, který

dlouhý as na statcích klášterních v Rumunsku byl hospodail,

pomohl si opt na nohy, takže r. 1846 bratrstvo ítalo ticet

mnich.

Roku 1892 provedena byla reforma v Kareji, ústedním to

sídle státu mnišského. Díve mohlo se tam koupiti, eho sob
kdo žádal, nebo celá ada krám dovolovala výbr vcí nej-

rznjších, obchod byl úpln svobodný, kdo našel dostatenou

místnost, provozoval emeslo své nebo zaídil si krámek, aby

v nm prodával, co by mu nejvíce vynášelo. Byly to ovšem

v první ad lihoviny, ehož následek byl ten, že pijáci rozli-

ného povolání i národnosti nalézali tam útulek a stížnosti na

vydírání penz byly na denním poádku. Konen odhodlala se

Protáta pomrm tak neblahým uiniti konec a usnesla se všechny

svtské prodavae ze Sv. Hory vypovdti a prodej lihovin vbec
zakázati, zboží kupecké mlo se vykládati jedin ve tech krá-

mech obecních a práci emeslnickou smli vykonávati pouze mniši.

Kareja se znamenit vylidnila, na sto krám vyprázdnno, ob-

chod byl monopolisován, nkolik mnich provádlo práci ševcov-

skou a krejovskou. Neuplynuly však ani ti léta a již jevily se

následky zavedeného monopolu ; nedostatkem konkurence všechno

se zdražilo. Protáta tudíž dovolila, aby v sobotu, den trhovní,

mohli lidé domácí i venkovští vci rozmanité ku prodeji piná-

šeti, ale ani to nevedlo k žádoucímu cíli. Mezi antiprosópy za-

vládla z toho nesvornost a bylo potebí žádati patriarchu Cai-

hradského za rozhodnutí. Patriarcha ustanovil za zástupce své

dva biskupy, kteí meškali r. 1897 na Sv. Hoe deset msíc.
Nový poádek, jimi stanovený, záležel v tom, že se otevelo
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nkolik krám a že prodavai i emeslníci mohli býti také ci-

zinci; veejný však prodej lihovin zstal zakázán, což bylo

ostatn hlavním bodem obmýšlené reformy. Nejnovji rozhodlo

se pedstavenstvo kláštera Russika zakázati bratrstvu požívání

nápoj lihových, jako zdraví velmi škodlivých, až na víno. Kéž

by následovaly píkladu toho i kláštery ostatní, aby pedešly

jak materielní, tak i fysický úpadek len svých, jimž vlastn by

píslušelo býti vzorem stídmosti a zdrželivosti v požitcích tlesných.

Roku 1900 byl vzat klášter Filothea od Protáty do vlastní

správy. Zadlužil se do krajnosti a hledal pomoc u Rus.

Protáta sob pospíšila, aby tento ecký klášter se nestal

snad slovanským. Postavila tam svého igumena a bude se pi-

iovati o zmenšení dluh jeho tím zpsobem, jak to bylo pro-

vedeno nedávno u Stavronikity. Úroky se nedávají, nýbrž kapitál

se splácí v delších lhtách. Podobn i Chilandar octl se na po-

kraji propasti, ale bratrstvo klášterní ješt v as se vzpamato-

valo a hledalo pomoc v Srbsku, jehož král velmi ochotn se

Chilandarc ujal a pomohl jim z nesnází finanních. Jest nadje,

že nyní ku prospchu svému kráeti budou po cest reformní

jmenovit v oboru hospodáském.

Pi pozorném petení tohoto djepisného pehledu snadno

lze dojíti k tomuto závru : Hora Athonská zalidnila se mnichy,

pocházejícími z rozliných stran. Tebas vícekráte se mnichové

rozutíkali ped loupežníky moskými, vždycky opt se tam vra-

celi, když nebezpeí pominulo. Osídlení zapoalo od strany se-

verní a první kláštery založeny byly v území mezi Provlakou a

Megalou Viglou. Samotái byli roztroušeni po celém poloostrov

a bydleli v prostých chatrích. Teprve Athanasios Trapezuntský

založil první klášter vtších rozmr, jejž nazval Lavrou, a byl

píinou, že vznikly Iver, Vatoped a jiné kláštery. ády Svato-

borské, potvrzené jak od Jana Cimiska, tak i Konstantina IX.

Monomacha, pedvádjí nám mnišstvo, hlavn igumeny, ve svtle

ne píliš pkném, a to jako lidi ziskuchtivé a sobecké. Poet
klášter se rozmnožil, když se stala Kareja sídlem próta. První

ád udává 42 igumen, ád druhý již 180. Papež Innocenc III.

v list svém zmiuje se o 300 klášteích, za áe Štpána Du-

šana nalézáme však pouze 20 igumen, a tolikéž klášter z-
stalo až dodnes. Kláštery malé t. bud samy se pidávaly ke

klášterm vtším nebo byly od nich kupovány, takže se ustálilo
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konené klášter dvacet, v jejichž držení se dostal celý polo-

ostrov. Založením Ohilandaru dobyli si panovníci Srbští nema-
lého vlivu na Athon. Byli klášterm dobrodinci po ti století,

pak vystídali je vévodové Valaští a cáové Ruští. Tito poslední

i v nynjším století mnoho milostí klášterm Athonským udílejí.

Mniši byli vždy v nesnázích penžitých, zvlášt když se dostali

pod panství turecké, v nmž museli oželeti ztrátu mnohých me-

toch a zavázati se ku placení tributu. V píin víry nebyli

utiskováni, mohli míti zvony a stavti kíže podle libosti. Ani

jeden státník nevyšel z Athonc, ve správ církevní však platili

za autority, takže dvr byzantský se jich dovolával. V dob
nadvlády mohamedánské platila Sv. Hora za tvrz pravoslaví a

má nepopiratelnou zásluhu, že národové poloostrova Balkánského

se úpln nepoturili. Srbsko bralo ve stedovku z Chilandarc

své nejvyšší hodnostáe církevní, Rekové obdrželi z Athonu n-
kolik patriarch, obnovená církev bulharská vzala odtamtud své

první biskupy. V 19. století pokusili se Svatohorci o politiku,

ale s velikým nezdarem. Bez zakroení Ruska bylo by veta po

klášteích Athonských, nebot v boji o osvobození ek mniši se

rozutíkali, jmni klášterní bylo zpustošeno a Turci již se chy-

stali rozprodati statky klášterní. Duch asu psobil i na Athon
ve smru volnosti, osvobodil klášterníky od leckterých zastara-

lých zásad, osvžil bývalou ztrnulost náhledy novými a ukázal

cestu, jež by vedla k úspchm dokonalejším, nebof. kláštery

dosud více plod pijímaly než vydávaly. Cílem Athonc mlo
býti, aby byli lidu vzorem v každém smru. Tomu lépe poroz-

umlo mnišstvo západní, když rozšiovalo mezi pohany zem-
dlství a vdomosti, vyhýbajíc se tím pedhzkám, že tyje z tuku

cizího, že pouze živoí a slep kráí vstíc nejisté budoucnosti.

Osud Sv. Hory tsn jest spojen s osudem Makedonie; dokud

tato zstane v moci Turecka, nedopustí mocnosti evropské, aby

Svatohorcm bylo ublíženo. Dkazem toho jest G2. lánek smlouvy

Berlínské. Padne-li však Makedonie v moc státu kesanského,

budou ponechány kláštery jen do vymení mnich, nebo každý

panovník je bude pokládati za neplodnou pítž. Jak dobe by

se však mohli hájiti mniši proti výitkám podobným, kdyby jen

dbali o zizování rozmanitých ústav humanitních v klášteích

svých, aby pak poukazovali na svou innost vychovávací a lé-

kaskou, v emž by od státu nepochybné i podporováni byli
|
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8. Seznam panovník, kteí se vyznamenali v djinách

Sv. Hory.

1. Z císa Byzantských

:

Basileios I. Make donský, jenž okolo r. 872 vydal

sigillion na ochranu poustevník Athonských, aby obyvatelé

sousedních vesnic jich nevytrhovali z jejich rozjímavého života

a v lesích poloostrova díví nesekali aniž dobytek pásli.

Lev VI. Moudrý, který na poátku vlády své r. 887

potvrdil sigillionem samostatnost anachoret a vyídil tím spor

mezi nimi a klášterem Jana Kolový i-li Kolomba.

Konstantin VII. Porfyrogennetos se svým spolu-

vládcem Romanem Lakapenem vydal okolo r. 920 zlatou

bullu, která potvrzuje dva sigilliony, výše uvedené.

Nikeforos Fokas, jenž posílal Athanasiovi peníze na

vystavení Lavry, na míst zvaném Melana.

Jan Cimiskes, jenž potvrdil první ád Svatohorský

mezi 1. 970—72.

Basileios II. daroval Janu Gruzinci klášter Klimentuv,

aby na jeho míst vystavl lavru Iviron.

Konstantin IX. Monom achos podepsal r. 1046 druhý

ád Svatohorský.

Nikeforos Botaneiates, jenž podporoval obnovení

klášter Dochiar a Xenof.

Alexios I. Konin nos, mnichm Athonským velmi na-

klonný, pojistil jim obsáhlou samostatnost; r. 1097 muselo se

300 rodin valašských i se stády svými pesthovati na Pelo-

ponnós, ímž Sv. Hora zbavena pohlaví ženského.

Alexios III. Komnenos obdail výsadami r. 1199 ob-

novený Chilandar jako lavru srbskou.

Michael Palaiologos, jenž snažil se docíliti spojení

církve východní se západní, užil i násilí, takže mnoho mnich
utrplo smrt muenniekou.

Andronikos II. Palaiologos vyznamenal se štdrostí

svou ke klášterm. Za vlády jeho vznikla vzpoura žoldnéstva

katalonského ; r. 1308 zrušil samosprávu Svatohorc, podídiv

je opt patriarchovi Caihradskému.

Za And ro nika 111. Palaiologa vznikl spor hesycha-
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stický, který se protáhl až do roku 1351 a vlivem cis. Jana

Kantakuzena pízniv pro Svatohorce se skonil.

Jan Kantakuzenos složiv r. 1355 korunu, stal se mni-

chem pode jménem Joasaf v kláštee Vatopedském.

Jan V. Palaiologos, za jehož vlády r. 1368 dobyl bi-

skup Jerissovský práva, Sv. Horu pokládati za ástku svého

obvodu církevního.

Manuel II. Palaiologos potvrdil r. 1406 nový ád
Svatohorský a pijal postižení mnišské na Sv. Hoe.

Jan VII. Palaiologos uinil r. 1439 pokus ve Florencii

sjednotiti církev byzantskou s církví ímskou.

2. Z panovník Bulharských byl Jan II. Asn ochráncem

Sv. Hory a velikým dobrodincem kláštera Zografského.

3. Tito Srbští panovníci vydali slovanské listiny, zachované

v klášteích Chilandaru a Russiku:

Veliký župan Štpán Nemanja, jenž se podepsal jakožto

mnich Simeon na zlaté bulle, týkající se obnovení Chilandaru

mezir. 1198— 1200. (Darována od Chilandarc r. 1896 Srbskému

králi Alexandrovi.)

Dále jsou zastoupeni listinami svými v Chilandaru: Král

Uros I. z let 1254—64, Štpán Dragutin z let 1276-81,

Uros II. Milutin z let 1300—1318, Štpán Uros III. Danský
z r. 1327, Štpán Uros IV. Dušan z let 1336—46, 1348-55.

V Russiku jsou od nho zlaté bully z let 1349 a 1353. Zlaté

bully áe Uroše V., svdící Chilandaru, pocházejí z let 1361

a 1365. Dále listiny despoty Jana Dragaše z r. 1377 v Chi-

landaru i Russiku. Listiny knížete Konstantina a matky jeho

z r. 1379 v Chilandaru. Listiny despoty Dragaše a bratra jeho

Konstantina z let okolo r. 1380 v Russiku. Listiny knížete Št-

pána Lazara z let 1380 a 1381 v Chilandaru i Russiku. Listiny

knížete Vlka Brankovie z r. 1393 v Chilandaru. Listiny vel-

mož Grgura, Guraje, Lazara a jejich matky z let 1393—1414

v Chilandaru. Listiny knížete Štpána a jeho bratra Vlka z let

1403—1405 v Chilandaru. Listiny despoty Štpána z r. 1411

v Chilandaru. Listiny despoty Jiího Brankovie z let okolo r.

1430 v Russiku. Listina késara Jana Uglješi v Chilandaru a

Russiku bez udání roku.

Slovanské listiny knížat Srbských zachovaly se v tchto

klášteích eckých: v Lave z r. 1361 a 1452, ve Sv. Pavlu
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2 r. 1414 a 1501, v Kutlumuši z r. 1369, v Kastamonit z let

1428 a 1433, v Esfigmenu 1430 a 1499. Krom tchto chovají

se zlaté bully áe Dušana s textem eckým v klášteích Iveru,

Filothei, Vatopedu, Esfigmenu, Lave a Dochiaru.

4. Zlaté bully vévod Valašských a Multanských nalézají se

ve všech klášteích Athonských. Nejstarší listiny, zaínající r.

1429, jsou slovanské, od poátku 18. stol. však již rumunské

a 50 let pozdji ecké. Jednají vesms o darech, povolených

jednotlivým klášterm.

5. Grámoty cár Ruských zaínají od 16. stol. Obsahují

dovolení, daná Athoncm, picházeti na Rus za úelem sbírek.

Vydavatelé jejich jsou Ivan IV. Vasiljevi, Feodor Ivanovic,

Michal Feodorovi, Aleksej Michalovi, Jan a Petr Aleksejevii

a caevna Alžbta (r. 1752).

9. Poad klášter podle doby jejich založení.

Pavel Xiropotamský vystavl sob dm a kostel na úpatí

vrchu Athonského za vlády Romana Lakapena (918-947); to

byl zaátek nynjšího kláštera Sv. Pavla, který slul pvodn
Xiropotam.

Athanasios Trapezuntský zaal stavti Lavru svou r. 963.

Chrám Vatopedský vznikl za panování Theodosia I. (379

až 395), klášter však trvale obnoven teprve okolo r. 980 od tí

muž z Adrianopole.

Iver vystavn od Jana Gruzince ped r. 985.

Kastamonit co do kostela klade se do prvních dob ke-
sanství, klášter nepochybn založen teprv ve stol. 11. od osob

neznámých.

Zograf založili ti bratí rodu slovanského z Ochridy v první

polovici 11. stol.

Filothea vystavna na základech starých pvodu nezná-

mého, klášter stál již v stol. 11.

Esfigmen, jehož první kostel pochází z 5. stol, penesen

na nynjší místo své v druhé polovin století 11.

Dochiar-Archandl vznikl za vlády Nifefora Botaneiata

(1079-81).

Xenof trvale obnoven kleštncem Štpánem v letech 1080

až 1090.

Xiropotam, založený od mnich Svatopavelských, stal se

klášterem samostatným prbhem 11. stol.
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Kutlumuš, jehož zakladatel není znám, stál jist již ve

12. století, nebot podpis igumena jeho nalézá se na listiu

z r. 1169.

Karakal pvodn založení latinského z 10. stol., pešel

v ruce ecké pravdpodobn v stol. 11. po roztržce církevní

r. 1053.

Klášter sv. Pantelejmona byl penechán r. 1169 mnichm
ruským a od toho asu nazván Russik.

Chilandar, lavra srbská, založena r. 1199 velkožupanem

Štpánem Nemanjou.

Grigoriat vystavn za vlády cáre Jana II. Asna mezi

1218— 1241 od Gregoria mnicha slovanského.

Simonpetr založen od mnicha Simona, jenž zemel jako

igumen r. 1287.

Pantokrator založen od dvou bratí, dvoan byzantských,

zaátkem 14. vku.

Dionysiat pojmenován po jakémsi Dionysiovi; v 14. stol.

jej obnovil jiný mnich Dionysios pomocí Alexia Komnena, cis.

TYapezuntského.

Stavronikita dokonen r. 1546 patriarchou Jeremiášem I.



ÁST II.

Spoleenské pomry klášterní.

1. ády.

ád i-li typik (po ecku typikon) jest souhrn pravidel

života mnišského. Na Sv. Hoe Athonské rozeznávati dlužno

ády, platné pro celou obec Athonskou a ády, platné pro

jednotlivé kláštery, kellie, škity a poustevny zvlášt, pak ád
církevní, jenž mávšeobecnou platiost pro výkony obadní. Nej-

starší ády Athonské byly uvedeny v djepisné ásti této knihy.

Pocházejí z desátého a jedenáctého století; jiné ády byly vy-

dány v letech 1394, 1406, 1575 a 1783. Z ád klášterních

zachovaly se dva, totiž ád z r. 969, pocházející od Athanasia,

zakladatele Veliké Lavry, jím vlastnorun sepsaný a typik

Chilandarský z 13. století. Oba jsou zajímavé hlavn tím, že nám

pedvádjí obraz starodávného života mnišského vbec a zvlášt

na Hoe Athonské, kde vždy smr konservativní pevládal.
v

Rád Athanasiv, ecky psaný, nalézá se v Lave jeho.

Používám ruského pekladu archimandrity Antonia, podaného ve

spise jeho „3aMl>TKH noKJiOHHHKa Cb. Topu" (z r. 1859). ád tento

jest rozdlen na dva oddíly, z nichž první obsahuje vlastn závt
Athanasiovu, v druhém pak se uvádjí pravidla klášterní. Ru-

kopis zaíná slovy: „Otcové a bratí milí a ctihodní, dti moje

podle ducha a povolání! Já kající mnich Athanasios, plný \šech

!
hích, dopuštním božím zakladatel Lavry vaší, vystavné na

íhoe a nazvané Melana, každého dne i okamžiku v pamti
;maje neznámý as smrti, která nás všude potkati mže a nej-

jvíce pi cestování po moi, vzhledem k astjšímu ztroskotání
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lodí, podle nevyzpytatelné vle boží, uznal jsem za spravedlivé,

zanechati Lave toto písemné napomínání na zpsob posledního

poízení nebo lepe tajné rady, ode mne sepsané a podepsané

za tím úelem, aby byla opatrována mnichem a kostelníkem

Michaelem na chóru chrámovém a po úmrtí mém aby obsah její

byl oznámen všem." Dále vyslovuje pání, aby igumenem Lavry

byl vždy jeden len bratrstva klášterního, vyznaující se roz-

umem a dobroinností a nikoliv cizinec, aby mniši podrobeni

byli igumenovi svému, jako jeho následníku a žili mezi sebou

v lásce a jednomyslnosti, zachovávali v kostele, jídeln a ve

všech ostatních službách ád, jak sepsaný výklad jeho tak i ne-

psané podání svatých i bohumilých otc, z nichž ásten byla

upravena pravidla a vzory pro Lavru. Athanasios uruje místo

sebe za dozorce ili epitropa Lavry Jana Gruzince, jenž mnoho

let v kláštee byl sloužil s pokorou a smílivostí, aby po jeho

smrti pišel do Lavry a bude-li moci, mezi bratrstvem se usadil,

je vedl a pouoval pi volb igumena nového. Po smrti jeho

nech pevezme syn jeho Euthymios úad epitropský a urí za

následníka svého kohokoliv ze své Lavry nebo vbec z Hory,

jen bude-li to lovk vycviený a duchovní. Tak mli postu-

povati i následující epitropové.

Athanasios se piznává, že ml úmysl prositi císae, aby

se stal ochráncem Lavry, ale rozmyslil si to, nebo se mu to

zdálo píliš smlé, ježto císa jest vladykou, pánem, otcem,

živitelem ne pouze jich, ale všech otc i bratí a celého ke-

sanstva. Byl k Lave velmi milostiv, uinil ji lidnatou a roz-

šíil i proslavil svými zlatými bullami, jimiž potvrdil všechna

darování císa pedešlých, Nikefora a Jana Cimiska, ješt pidal

také zápisy svoje. Na císae nemohl tedy Athanasios pomysliti,

aby jej zvolil za zvláštního ochránce Lavry. Vybral si tedy dvo-

enína Nikefora, jenž mnišstvu velice pál, patricia, který sed
v Caihrad pi dvoe císaském, ml Janovi Gruzinci býti ná-

pomocen v pípad poteb klášterních. Týž ml zstaviti ped smrtí

svou za sebe opt nkoho jiného za ochránce i-li patrona Lavry,

a totéž mli initi i další jejich nástupci. Athanasios napomíná

bratrstvo, aby bylo jednomyslné a drželo se ádu a pravidel,

která jim dal, upozoruje, aby bratí piln dohlíželi, není-li

mezi nimi nikoho, jenž by rozséval rozbroje a špatnosti pomocí

lsti a zloby; takového nemli trpti ve svém stedu, nýbrž
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vzdáliti a vyhýbati se mu jako rán morové nebo kvasu starému.

Kdo se opováží podobnými vcmi se obírati, budiž jméno jeho

vymazáno z knihy živých i spravedlivých a osmlil-li by se nkdo
lovka utrhaného bráti v ochranu, tomu nech se stane po-

dobn. Rozkazuje panu Janovi Gruzinci a celému bratrstvu,

aby takové osoby ihned z Lavry vyhnali.

K Lave pana Jana a k jejímu bratrstvu, jakož i k jiným

mají se chovati bratí s touž láskou duchovní, jako Athanasios

k nim se choval, tebas by je byli nkdy pozlobili nebo v po-

kušení uvedli. Podle zákona božího mají každého milovati, nebo

zlý lovk tresce sám sebe, jinému to pináší však užitek a známo

prý jim, že když nkdo chtl v Lave nco špatného píleži-

tostn provésti, pání jeho se nezdailo, nýbrž prosplo tles-

nému i duševnímu prospchu jiným. Slouží-li kdo dobe v Lave
nebo na metoších a ostrovech, má zstati ve služb své do

pozdního stáí, zvlášt pak plní-li bez reptání povinnosti své

k igumenovi a svdomit se stará o poteby Lavry a bratrstva

a pokládá-li službu svou za nutnou k spasení duše své, takový

nech slouží po celý život svj.

Pak obrací se Athanasios k Janovi Gruzinci s prosbou,

aby po jeho úmrtí statkem klášterním, který mu náleží na Hoe
a na venkov, svobodn vládl a spravoval podle poteby a uení

svatých otc. Dobe by bylo, aby se zdržel nkolik dní v Lave
mezi bratrstvem, aby hromadn nebo jednotliv s nimi rozmlouval,

bez licoinérnosti modlení poádal, v poradu vcházel s bratími

staršími, osvícenjšími a duchovními, zkoušeje po delší as jejich

mínní a úsudky, aby konen ve spolku s nimi vybral igumena.

Úastník budiž pi volb nejvíce 15 osob, lépe ješt mén, ne

snad proto, že by druzí byli mén rozumnjší, ale z té píiny,

že pi vtším množství vznikají mínní rozmanitá, která volbu

novou pouze ztžují.

Volba má se vykonati takto: Po celou noc odbývá se

obyejná bohoslužba v hlavním chrám ke cti Matky Boží, ráno

po ukonení mše vykoná se svcení, petou se urité modlitby,

odíkají se známé litanie a 50krát po sob opakuje se „Bože,

smiluj se nad námi". Na to ukloní se nový igumen ped oltáem

a obrátí se k shromáždnému bratrstvu, pistoupí nejprve epitrop

a uiní poklonu ped igumenem, naež následují ostatní mniši. Po

uplynutí jisté doby má navštíviti Jan Gruzinec Lavru a pesvditi

8
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se o psobnosti igumenov a spoleném život bratrstva, zda-li

jest igumen pln lásky a ochoty k bratrstvu a zda-li toto chová

ku pedstavenému svému víru a lásku, i zavládl-li opak toho.

Nech potvrdí, co dobrého nalezne, ve vcech však špatných

necht hledí je uvésti na dobrou cestu. Po vykonané volb a po-

tvrzení igumena, pipadne tomuto všecka moc a právo ve všech

vcech duchovních i tlesných, nikdo se mu nemá protiviti, aby

v lásce boží a pomocí ducha svatého pásl obec svou, v Kristu

shromáždnou. Jestliže po ase vyskytnou se u nho úkazy po-

dezelé, smující ke škod blaha duševního a on zstane ne-

napravitelným pes napomenutí, pak má epitrop vzíti radu

s bratími nejstaršími a podle vlastního uznání pevzíti ízení

kláštera až do zvolení nového igumena, jenž by ve shod
s bratrstvem zastával hodnost svou až do smrti.

Ke konci vyslovuje Athanasios pání, týkající se nkterých

osob, aby do smrti své žily v Lave pi celém zaopatení. Tak

jmenuje Antonia, svého dlouholetého pítele mnicha Jana dobro-

pisce, Georgia Gruzince, mistra Gregoria, Dorothea, Antonína

Kimince, Sergije a knze Theofana. Všem má dáti bratrstvo

patinou est a posluhu. Totéž má se díti všem starcm a

vbec každému. Mají obdržeti v dostateném množství, eho
jim k výživ potebí, a to bez reptání, od srdce, což jim Bh
odmní v den soudní. Nejvíce má bratrstvo peovati o cizince

a vrn se držeti tch zákon, které Athanasios v píin pu-

tujících po suchu i po moi byl ustanovil. S napomenutím, aby

všichni staí i mladí, první i poslední est vzdávali igumenovi

slovem i skutkem, koní se první díl závti, jednající výhradn

o ustanovení dozorce, kurátora a igumena.

Oddíl druhý poíná nadpisem : „Jaký jest poádek pi
shromáždních svatého i slavného, ti dui trvajícího vzkíšení

spasitele našeho Ježíše Krista". Vyliuje se tam, v jakém poádku

se konati má modlení o svátcích velikononích. V noci, když se

dá znamení zvoncem, scházejí se mniši do kostela, kde knz
s kaditelnicí v ruce okuuje celý chrám, obrazy a všecky pítomné,

naež modlitby, pro ten as urené, se zpívají nebo pedítají.

Jsou to tropary, kanóny, žalmy, štichové, evangelia a tení svatých

otc, kterými se vyplují hodiny noní až do úsvitu, naež po

krátkém odpoinutí následuje liturgie. Tak to bývá po celý týden

svátení s píslušnými promnami modliteb. Podobn uruje Atha-
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nasios poádek modlení, na každý svátek pipadajícího, což se

shoduje vbec s ádem církevním, sestaveným od sv. Sávy

Jeruzalémského, který se ujal ve všech klášteích církve ecké.

Hlava druhá pojednává o velikém post, udává v krátkosti

prbh modlení dne postního, obšírnji pak rozepisuje se o na-

ízení ostatním. Tak jsou ustanoveni dva epistimonarchové, kteí

v kostele napomínají bratí, aby skromn sob poínali, klepáním

na desku vyzývají nedbalé, aby se do kostela odebrali, od tch,

kdo se opozdili, žádají omluvu. Je-li tato nedostatená, musí

se podrobiti mnich lenivý trestu, aby po druhé byl horlivjším.

Tak zvaný budi chodí pi služb noní v tichosti po kostele

a budí mnichy dímající, jiný mnich obchází ve dne i v noci

všecky místnosti klášterní, aby zamezil zbytené rozprávky a

nevasné zábavy; u kostela sedí vrátný, u kterého se mají

omluviti bratí opoždní a jenž zamezuje vycházení z kostela,

když se jednou nebo dvakrát opakuje. Pijdou-li do Lavry ne-

známí mniši z jiného kláštera nebo lidé svtští, aby pijali po-

stižení, mají se zdržeti dv, ti nedle jako hosté, aby seznali

klášter a byli sami také pozorováni. Povinností igumenovou jest,

upozorniti je vícekráte na rozmanité okolnosti ; zstanou-li vrni

svému pedsevzetí, nech je pijme mezi bratrstvo klášterní.

V Lave bylo také vzení, podle požadavku sv. Basileia Velikého,

v nmž byli vznni po nkolikerém napomenutí mniši nepo-

slušní a nepokorní o chleb suchém. Jestliže se nepolepšili,

nýbrž neustále vzdorovit se chovali, mli býti odloueni od

bratrstva, jako bolavé údy od tla, aby jiných nenakazili. Do
kostela vzíti hl nebylo dovoleno. Zapovdno bylo v stolicích

klekati, nebo vše to pokládalo se za znak lenosti a zneuctní Boha.

Následující hlava má název „O mnohosti a jakosti pokrmu
a nápoje i o dobrém chování pi stole". Když se zazvoní k obdu,
mají míti bratí v ústech modlitbu, podobn když vstanou od

stolu a jdou do kostela, aby se podkovali za to, co sndli,

nasedají ke stolu podle uritého poádku
;

pítomný dozorce

trapezár) pihlíží k tomu, aby stoly i-li trapezy byly obsazeny

)ez hluku. Po as obda bývá tení, kostelníkovi náleží, aby

iril, co se má ísti. Za znamení, že jídlo jest skoneno, platí

stejné udeení lžic o talíe; podobn se dje i pi pití. Od hodu

velikononího do všech svatých (v prbhu 50 dní) dává se na

<\t\ dvoje jídlo, t. naložená zelenina a ovoce s olejem. V den

8*
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svátení pidává se ješt jedno jídlo. V tch dnech pipravuje

se i ryba a, lze-li dostati, i sýr i vejce. Pi obd pije se víno

tikrát. K veei pijde jen, kdo chce se nasytiti chlebem nebo

tím, co zstalo od obda. K veei schváln se nevaí, víno

nalévá se dvakrát. V postech apoštolských (od všech svatých do

sv. apoštol Petra a Pavla), v pondlí, ve stedu a v pátek jí

se bez oleje, víno se nepije, ostatní dni dovoluje se olej i víno,

ne však ryba, která se pipravuje pouze v nedli a ve svátek

se zetelem k delší služb kostelní. Kdo se chce postiti celých

šest dní v témdni, požívá každého dne kyselou zeleninu a ovoce.

Naízení podobná platí v post od sv. Filipa do vánoc. Tehdy

jde se jednou denn do jídelny, ve stedu a v pátek vaí se

bez omastku, na vtší svátek dovoluje se jísti sýr, vejce a rybu,

vína dává se jako obyejn. Od vánoního hodu mže se jísti

po 12 dní všechno, pak teba zachovati pravidlo až do nedle

sýrnice (t. j. poslední týden ped velikými posty), kdy mnichm
dovoleno krom masa požívati vše.

O velikém post jísti se má pouze jednou za den, vyjímaje

soboty a nedle. První a tvrtý týden jedí se jídla studená nebo

solená (luštniny a saláty) bez oleje nebo kaštany a jiné ovoce,

2., 3.. 5. a 6. týden dává se oka a ješt jiné vaivo promí-

chané utluenými oechy (na míst oleje) mimo stedy a pátky;

v tch dnech plat) ád týdne prvního. Po celý tyicetidenní

pst pije se víno pouze v sobotu a nedli — krom osob ze-

stárlých nebo nemocných; pi obd dávají se dva koflíky a ve-

er jeden. Ve svatý týden (pašijový) v pondlí, v úterý, ve stedu

a v pátek dávají se pokrmy 1. nedle postní. Na zelený tvrtek

jest dovolen olej a víno, na bílou sobotu vbec se nejí; kdo

by nemohl bez jídla vydržeti, bére za vdk kouskem chleba

a dvma koflíky vína. Na Zvstování P. Marie (ježto svátek

tento pipadá obyejn v posty) jest dovoleno jísti rybu. Spolený

ád mezi klášterníky ustanovuje vbec, že každý má se držeti

pravidel jeho podle své síly a horlivosti, ovšem ve srozumní

se svým duchovním otcem a igumenem.

Kapitola poslední jedná o službách klášterních. Pedevším
oznamuje Athanasios, že prvního téhodne každého postu se ne-

pracuje, nýbrž navštvuje se chrám a ostatní as vnuje se roz-

jímání a tení krom je-li potebí nco dležitého vykonati a

rozkáže-li igumen nkterému bratrovi neodkladn to uiniti. Bez
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práce zstává také bratrstvo týden po božích hodech, po pípad
aspo do stedy. V druhých dnech postních po ukonení pobož-

nosti ranní jde každý po zamstnání svém. Ti, kteí pracují

blíže kláštera, picházejí k obdu dom, kdo odešel dále, vrací

se až k veeru. Kovám, mezkam, lodníkm, devam, když

pracují, dává se k svain chléb a víno mimo pondlky, stedy

a pátky ; v tchto dnech pál sob Athanasios, aby nikdo nepil

vína, leda nemocní. Také ti, kteí se posílají na služby a ne-

mohou býti celý den bez potravy, dostávají s sebou chleba,

ale bez vína, teprve k veei dává se jim víno. Po ukonení

postu náleží kovám a mezkam ped obdem chléb a koflík

vína každého dne, totéž i lodníkm a drvoštpm, jsou-li v práci,

také vinam, zamstnávajMi se na vinici a pekam, když tsto

mísí; ostatní pak bratí mají býti spokojeni s tím, co a jak

ureno. Churavým a nemocným urovati pokrmy, penechává

se dobrozdání pedstaveného. V post vánoním, ve stedu a

v pátek nedává se vbec vína, krom je-li kdo nemocen a komu

dovolí igumen ; ostatní dni, když se jí jednou za den, obdrží

kovái, mezkai, devorubci a lodníci ped obdem po dvou

kotlících vína, pipadne-li njaký svátek, na který se nepracuje,

jest se jim spokojiti stravou bratrskou. Co se týe nemocných,

nelze nieho ustanoviti, nýbrž podle rázu nemoci mají býti oše-

továni a tšeni.

V tch dnech, ve kterých není práce tlesné, nemá se

užívati volného asu k tlachání a smíchu, nýbrž k modlení a

tení, aby se osvítila duše a s požehnáním duchovním den svá-

tení se ukonil. Podle starého podání bylo ureno, aby bratí

sdlovali svoje myšlenky a tajnosti pedstavenému nebo jeho

zástupci, aby ped ním se káli. Nikomu nebylo dovoleno míti

njaký majetek, na píklad peníze, nábytek, nádobí a náiní bez

vle a souhlasu igumenova. Zakazují to již sv. otcové, zvlášt

Basileios Veliký. Tajné opuštní kláštera kladou sv. otcové

mezi pestupky, nedstojné povolání mnišského. Nemže li kdo

nalézti pokoje duševního v Lave, má to oznámiti pedstave-

nému, aby odchod jeho stal se zákonitým, s modlitbou i pože-

hnáním, nikoliv s proklínáním a vylouením. Každý bratr má
míti 2 obleky spodní a 2 vrchní, jeden vlnný, 2 šátky, první

malý k služb, druhý delší do kostela, pak kuklu, mandily,

boty, stevíce a postel.
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U vrat klášterních má státi rozumný staec nebo ne sice

starý, ale rozumný lovk, jenž dovede pijímati dotazy a dá-

vati odpovdi; vrátnému písluší míti kellii blíže vrat, aby

píchozí jej ihned našli a pedmty emeslnické se neodnášely.

Kdo by se odvážil odciziti njakou vc klášterní, má jej stih-

nouti smrt Ananiáše a Safíry. První smuje k záhub tlesné

a druhá k zniení ducha, obtíženého kletbou.

Závrek ádu zní doslovn takto: „To jest všecko, co

jsme naídili a pejeme sob, aby se pedítalo vždycky ve

schzkách, aby žádný z bratrstva se nevymlouval neznalostí.

Hospodin nech nám poskytne píležitost, pi plném porozumní

uvedeného ukázati plody, dstojné ducha, požehnání božského

a pispní pána našeho Ježíše Krista, jemuž sláva s Otcem

i sv. Duchem na vky vkv, amen."

Typik Sávy Srbského, jenž se nyní chová v Chi-

landaru, byl sepsán nepochybn brzy po smrti jeho (1237) a

pedstavuje nám život klášterní 13. století. Obsah jeho jest

spoádanjší, sestavení úhlednjší. Vane z nho jiný duch, nebot

mezi obma typiky leží okolo 250 let. Rukopis Athanasiv jest

vlastn poslední jeho vle, ke které pidány nkteré pokyny pro

život bratrský užitené. Sáva nezmiuje se o vrátných, hlí-

daích a jiných dozorcích kostelních, o vzení klášterním, na-

hlíží, že lépe bude, když každý z bratí sám si oblek obstará

a stojí na stanovisku, že víra bez skutk vbec jest neplodná.

Rukopis psán jest jazykem srbským a rozdlen na 43 hlav.

Hlavní nadpis zní : „Popsání a návod k životu mnišskému v kláštee

svaté Bohorodiky, sestavený ode mne híšného a kajícího mnicha

Sávy vám, v Hospodinu milovaným dtem a bratím."

Kapitola první podobá se více úvodu k ádu a jest nej-

delší ze všech ostatních hlav. Sáva pojednává o dležitosti a

významu života klášterního a používá k tomu píslušných vý-

rok z evangelií a epištol, napomíná bratrstvo, aby nepodléhalo

rozliným pokušením a poukazuje na cestu k blaženosti vné.
Láska k bližnímu znamená tolik, jako spojení s Bohem. Vedení

boje proti bludm svtským usnaduje jmenovit víra, nadje,

mírnost, trplivost, vroucí modlitba až k slzám, istota, po-

slušnost a láska. Sláva svtská nedostihne nikdy slasti života

posmrtného a muka vezdejší nelze ani porovnati s trápením

vným. Mniši povinni jsou býti plniteli slovy, nikoliv pouze
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posluchai, nebo kdo pouze slova slyší, ale podle nich ne-

jedná, podobá se muži, jenž hled do zrcadla, obliej svj vidí,

ale nitra svého nerozeznává. ád má se státi klášterníkm zá-

konníkem, kterému mají se podrobiti oni i všichni, kteí po

nich pozdji v kláštee chtjí pebývati.

Hlava druhá obsahuje historickou zprávu, že mnich Si-

meon pišel na Horu 2. listopadu 1198, vyžádav sob od císae

Byzantského místo [zpustlé, se synem svým Sávou klášter Va-

toped opustil a osm msíc v obnoveném kláštee Chilandaru

ješt ztrávil.

V hlav tetí udává se úmrtní den otce Simeona, t. 13.

února 1200 a iní se zmínka o vydání zlaté bully, zajišující

do jisté míry hmotné postavení kláštera nového. Hlavy násle-

dující jednají o pobožnosti, jak se má konati.

Hlava tvrtá uruje tení první hodinky a jiných modli-

teb po ukonení pobožnosti ranní; hlava pátá týká se odbý-

vání mše svaté a zápovdi nepistupovati ku pijímání bez

dovolení igunienova; hlava šestá jedná o 9. hodince a jiných

modlitbách veerních, plnoních i jitních. Hlava 7. navádí

k astjší zpovdi, hlava 8. týká se odbývání služeb celononích,

což jest nejkratším odstavcem celého typiku.

Obšírnji jedná kapitola 9. o trapeze, t. j. o spolené

jídeln. lovk jest složen z tla a duše, musí tudíž obé živiti,

bohoslužba pedstavuje pokrm duševní, tlo požaduje však vý-

živu jinou, ne mnoho a ne málo. Nech platí tato ustanovení

:

Po ukonení liturgie ekají mniši ped trapezou, dokud se ne-

oteve; kdo zmešká modlitbu ped obdem, má se ospravedlniti

nebo tolik poklon uiniti, kolik urí igumen. Mezi jídlem se

pedítá a nikomu nedovoluje se hlasit nebo tiše mluviti. Kdo
nedbá napomínání trapezárova, budiž bez milosti od stolu vzdálen.

Igumen urí každému místo k sedni, nech tudíž nezávidí

nikdo jinému jeho místa Osoby svtské sedí stranou zvláš.

Kdo s místem, sob vykázaným, není spokojen, budiž pesazen

na místo nejposlednjší; není li poslušen po druhé a po tetí,

budiž vyhnán z kláštera, jako lovk, ošklivou nemocí stížený, aby

bratrstva nenakazil. Zakazuje se pi stole jídla a víno do kola

podávati nebo se opíjeti. Nestídmosti má každý se vyhýbati

dobe jest s málem se spokojiti. Pi veei platí týž poádek;
kdo nechce veeeti, není povinen pijíti do jídelny. Dává se
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pouze jedno jídlo a nkdy trochu ovoce, víno, jako obyejn. Kdo
se nedostaví bez zvláštní píiny, zstane bez veee. Chce-li

mnich oslaviti jmenoviny své, mže se tak státi s vdomím igu-

menovým, ale nikoliv pi veei.

Hlava 10. má název „O svatých postech velikých a o dvou

malých, sv. apoštol a Kristova narození." (Nynjší 14denní

pst ped Nanebevzetím P. Marie nebyl tehda ješt zaveden).

První týden tyicetidenního pstu a týden pašijový mají se

velmi písn držeti. V pondlí, jako prvního dne postního,

nemá se vbec ani jísti, ve dnech následujících pouze na-

moené luštniny, nepipravená zelenina nebo ovoce; za nápoj

slouží kmínový odvar. V pátek dovoluje se podati kaši a skle-

nici vína na poest muenníka Theodora Tyrona. Každou ne-

dli a sobotu pijdou na stl dv jídla, s olejem pipravená a

obyejné množství vína. V úterý a ve tvrtek ostatních téhodn

postních pokrmy se mastí, dává se však pouze jídlo jedno a po-

lovina dávky vína, ve dni druhé, pondlky, stedy a pátky není

jídla vaeného ani vína, nýbrž moené luštniny, nco ovoce a

teplý odvar semene kmínového. Výjimka se dopouští, když svátek

Jana Ktitele (24. února) a tyiceti muenník Sevastijských

(9. bezna) nepadne na stedu anebo pátek ; tehdy dovolují se

mkkýši moští, jako chobotnice a sepie, dvé jídla s olejem a

vtší dávka vína, ne však ryba. Pouze na den Zvstování P.

Marie (25. bezna) možno jísti ryby, není-li to ve stedu a

v pátek. Padne-li svátek ten na sv. týden pašijový, zapovídá

se ryba, pouze chobotnice jsou dovoleny. Na veliký pátek nejí

se vaené, na velikou sobotu má se zstati bez pokrmu až do

veera po ukonení mše, po které se mže nco chleba a vína

požíti. V post sv. apoštol dávají se v pondlí, ve stedu a

v pátek dv jídla, ale bez oleje a vína, v úterý a tvrtek jedí

se také chobotnice (oktopody), v sobotu a nedli i ryby s vtší

dávkou vína, veee záleží v jednom skrovném jídle, ale vína

ponkud více z ohledu na panující vedra a suché poasí. Pst
adventní drží se jako pedcházející, pouze s tím rozdílem,

že nebývá veee, protože dni jsou kratší.

Hlava 11. uvádí na pamt slavné svcení velikých svátk

a jmenovit 21. listopadu uvedení Bohorodiky v chrám, nebo

jest to den pouti klášterní. Slavnost tato má pevyšovati všechny
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ostatní, jak zpvem a osvtlením, tak i výbrem pokrm,

z nichž má se rozdati i cizincm v hojnosti.

Hlava 12. pipomíná neodvislost kláštera ode všech bi-

skup a prelát, od klášter jiných a próta Sv. Hory ; klášter

nepodléhá ani císaským ani církevním zákonm, nýbrž jedin

Matce Boží, jeho ochránkyni. Svobodu klášterní pojišují zlaté

bully panovník, a kdo by chtl v tom nco mniti pod jakou-

koliv záminkou, budiž proklet.

Hlava 13. popisuje volbu igumena, která se dla zvlášt-

ním zpsobem, nebo Chilandar obdržel od císae Alexia III.

stkvostnou hl za odznak samostatnosti klášterní, a bratrstvo

nepotebovalo se ucházeti o njaké potvrzování svéj
k
volby.

Uprázdnila-li se stolice igumenská bu úmrtím nebo dobrovol-

ným odstoupením, ml ekonom klášterní s kostelníkem vybrati

10 až 12 starších mnich, kteí by igumena zvolili. Pijal-li

zvolený volbu, pistoupil k oltái, na nmž ležela krom typiku

i císaská hl. Když peetl jisté modlitby a ped oltáem ti-

kráte se poklonil, vzal hl a typik do ruky a sedl na trn
igumenský, naež z pítomných mnich jeden po druhém pi-

stupoval a
(
dostával bratrský polibek. Od toho okamžiku ml

býti igumen pokládán za ustanoveného Bohem samým.

Hlava 14. jedná o tom, jak se má voliti ekonom klášterní. Volí

jej igumen spolen s nkolika staršími mnichy. Má to býti muž
plný bázn boží, aby sloužil druhým píkladem svým. Po volb
nech se pokloní tikráte ped obrazem Matky Boží, jedenkrát

ped i<;umenem, který mu udlí požehnání, jej poceluje a místo

v kostele mu vykáže. Ekonom má oddati se celým srdcem služb
své; má k ruce jednoho pomocníka, podekonoma. Ztratí-li se

vc velká nebo malá, jest zodpovdným a mže býti i potrestán.

Ve služb nemá býti leniv a marnotratný. Krade-li ze jmní
klášterního, stává- li se rušitelem pokoje mezi bratrstvem, ne-

váží li sob rozkaz igumenových, vyžvatlává-li klášterní ta-

jemství, nedrží-li se zákon, nýbrž jedná samovoln, smyslnými

náruživostmi se dává ovládati a pi nich prese všecko napo-

mínání trvá, pak potebí je pikroiti k volb nové. Není-li

práv igumena, zastupuje jej ekonom, jako první bratr klášterní,

v kostele, pi trapeze a vbec ve všech záležitostech, týkajících

spolených zájm bratrstva.

Hlava 15. jedná o postavení kostelníka. Za toho hodí se
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nejlépe mnich, který podle slov proroka Davida Boha se bojí

a v zákonech jeho jej ctí. Pi volb jeho položí se kniha,

obsahující církevní ád, ped obraz Matky Boží a k tomu i klíe

chrámové. Nový kostelník uiní ti poklony ped ikonou, ce-

luje ji a vezme knihu i klíe, jako by je pijal od samé

Bohorodiky. Má jednoho nebo dva pomocníky, má písn
k tomu pihlížeti, aby tení a zpívání souhlasilo úpln s typi-

kem, svíky a lampy podle pedpisu se zapalovaly nebo zha-

sínaly, jmen zemelých nebo živých osob se vzpomínalo, mo-
dlení za mrtvé se konalo a vbec celá služba kostelní správn
byla odbývána.

Hlava 16. pouuje bratrstvo dtklivými slovy, aby igu-

mena svého ctilo a jemu poslušno bylo.

Hlava 17. obsahuje návod, jak igumenovi, tak i bratrstvu

v píin zpovdi, která se má konati bud igumenovi nebo du-

chovníku, od nho urenému. Zpovídati se samovoln jinému

knzi, se zapovídá.

Hlava 18. dává napomenutí bratím, aby mezi sebou žili

svorn, v pokoji a lásce, aby jeden druhého pedstihovali ve

skutcích dobrých a vzájemn se milovali.

Hlava 19. dává návod igumenovi, aby byl bratím lásky-

plným otcem, o n peoval, je pouoval, nemocné uzdravoval,

slabé posiloval, malomyslné potšoval, híšníkm odpouštl.

Není každému dáno, aby zastával místo igumena nebo ekonoma,

není teba hledti k tomu, kdo v kláštee zestaral, vysokého

rodu jest nebo peníze pinesl. Koho sob bratrstvo zvolí, ten

budiž všeobecn ctn, a nedávno teprve složil slib mnišský

nebo byt i neueným byl, klášteru to škoditi nebude podle

slov apoštola Pavla, že bojácné a slabé Bh vybral, aby po-

koil chytré, silné a pyšné.

Podle hlavy 20. nemají mniši pomlouvati svého igumena

stran píjm a vydání klášterních: vznikat tím nespokojenost,

nedvra a pohoršení. Ale také igumen nemá práva, z jmní
klášterního nco darovati nebo k vlastní poteb odstraniti bez

vdomí bratrstva. Uiní-li to, nemá ve svátcích svatodušních

pistoupiti k oltái.

Hlava 21. týká se vcí kostelních, náiní oltáního, obraz,

záclon, knih, které jsou majetkem neprodajným a mají povždy

zstávati pi chrám; pouze v nejvtší nouzi, po požáru, zem'
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tesení a jiných nehodách živelních, když nevyhnutelné pomoci

jest potebí, mže je prodati igumen s vdomím starších bratí.

Hlava 22. požaduje svdomitý úet ode všech tch mnich,

kteí mají bžné píjmy a vydání zaznamenávati, jmenovit od

ekonoma, skladníka a dozorc, aby nepadlo na n podezení a

pomluva.

Hlava 23. zapovídá mnichm zbytené ei pi službách

jejich nebo mezi prací runí; mnohomluvnost bývá prý píinou ne-

istých rozmluv a vede k híchu. Kdo nemá zálibu v slovích

pouných, nech radji mlí. Bratí mají se pozdravovati slovy:

„Požehnej a odpus mi ote".

Podle hlavy 24. není mezi bratrstvem jmní osobního,

v cele klášterní není dovoleno míti njaká jídla nebo nápoje.

Kdo neposlouchá a všelijak se vymlouvá, klášteru nco odcizí,

budiž vyhnán.

Hlava 25. týká se potu mnich. Uruje se poet mnich,

mže jich býti tolik, aby pohodlnou výživu mli, jen když svorn

žijí a igumena poslouchají. Lépe, když jediný žije podle zákon,

než-li celá ada bezzákoník.

Podle hlavy 26. nepísluší mnichm míti sluhy, ale dobe
jest, když po dvou na své cele (kellii) bydlí a po bratrsku se

snášejí, ímž se splní slova žalmistova: „Jak krásn a dobe jest,

když bratí žijí pohromad". Ale teba hledti, aby vždy nováek

pišel k mnichovi staršímu, neuený k uenému, nemoudrý

k rozumnému, mladší k letilému. Aby nkdo sám celu obýval,

závisí na rozhodnutí igumena.

Hlava 27. Jak má se dávati odv a obuv? Vlastn by se

mlo dávati šatstvo hotov, aby však uevznikla závist, lépe bude,

když to zstane pi daru penžitém ; dá se totiž po jednom

perperu (v pibližné cen jednoho dukátu), aby sob každý zaopatil

odv potebný. Pouze nový bratr obdrží od kláštera jednu rázu

a košili. Co se týe obuvi, rozdává ji ekonom podle poteby,

zvláštní ohled bére se však na kostelníky, aby dostali boty pro

službu noní. Každý mnich dostává každoron rouuo vlny a

litru oleje za úelem osvtlení, má-li však ve své jizb službu

církevní proítati, náležejí mu ješt ti litry oleje, ale v tom pí-

pad musejí dva mniši bydleti pohromad, aby pi jednom svtle

spolen modliti se mohli.

Hlava 28. Mnich nemá obmeškávati pobožností kostelních,
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povinností jeho jest modliti se za celý svt a za bratry sloužící

;

kdo nepijde z pouhé lenosti na službu ranní, jest povinen ped
iguinenem a bratrstvem uiniti 30 hlubokých poklon, pi druhém

obmeškání 60, po tetí jedno sto, ale pak nech radji opustí

klášter. Kdo žije uvnit kláštera, má piln navštvovati kostel,

pouze služba venkovská mnicha od toho osvobozuje.

Hlava 29. zakazuje mnichm v kelliích svých vaiti a jísti

;

jídlo i nápoj mají býti spolené. Jsou-li v kláštee hosté, má
igumen pihlížeti k tomu, aby byli nasyceni; podobn má se

pilepšiti nemocným.

Hlava 30. popisuje, jakým zpsobem mniši mají nastupovati

služby klášterní.

Hlava 31. napomíná igumena, aby bratí upozoroval na

slušné chování jak v kostele, tak i v jídeln a vbec pi každé

píležitosti; má je pouovati a navádti, aby nesedli na prázdno

a nemají-li zamstnání runího, aby se aspo modlili. Trapezár

budiž pod dobrým dozorem, aby bratrstvo uspokojoval jídlem a

nádobí stolní držel z istot.

Hlava 32. Kteí mniši ve služb vzorn se chovají, mají

býti pi ní necháni, lenivým a nesvdomitým má se vykázati

služba jiná. Kdo krade, by i málo, bude souzen Matkou Boží,

od které vzal klíe slibem vrn sloužiti.

Hlava 33. Všichni, jimž igumen urí njakou službu klá-

šterní, mají vší silou k tomu hledti, aby povinnosti své uinili

zadost. Kdo není tenáem, nech upokojí se tím vdomím, že

bedliv vykonává službu svou, kdo však jest ve tení zbhlý a

pro službu nemže v kostele býti pítomen, nemusí zoufati, aniž

se státi malomyslným, nýbrž spíše má jej oživovati radost, že

Bh mu poskytl tolik sil, aby bratím služby konal podle zá-

konv božích. Pro býti také zasmušilým nad nemožností navštíviti

kostel. Je-li bratrstvo spokojeno, radujtež se a jásejtež, by
byste k modlitb ani nepišli, ježto službu konati jest také

modlitba. Blažeu ten, kdo plní svdomit práci, sob vykázanou,

nebo bývá to nejlepší modlitba, která se vznáší od zem k nebi,

jsouc vyvolána láskou k bližnímu. Není nic vyššího Dad lásku

tuto, kteráž pevyšuje všechny ctnosti, kterým ostatn, jako

údm tlesným, hlavou jest. Zmeškání služeb božích nemže se

pokládati za hích, jen když lenost není toho píinou.

Hlava 34. Stáda klášterní mají se sviti rozumnému
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mnichu staršímu, aby zamezoval podle možnosti jejich ztráty

i škody.

Hlava 35. naizuje, aby úmrtní den otce Simeona (13. února)

byl slavn svcen v kostele zpvem a svtlem, v jídeln hojnj-

šími pokrmy, cizincm jest dáti podle poteby chléb a vído ve

vratech. Také pamtní den manželky Simeonovy, jeptišky Ana-

stásie (21. ervna), má se slaviti podobným zpsobem.

Hlava 36. Má se vzpomínati pi službách božích bratí

zemelých. V pípadech astjších úmrtí mže se v nedli za ti

až tyi bratí najednou odbývati rekviem ; zeme-li však igumen,

písluší mu zvláštní panychida i-li parastas.

Hlava 37. jedná o postižení nebo skládání slibu. Platí

ustanovení, že osoby vznešené nebo lidé známí, kteí také znají

život klášterní, mohou v dobé kratší býti pipouštny k slibu

;

osoby úpln cizí po uplynutí sedmi dní oblékají se v šat klá-

šterní, a vykáže se jim služba, aby byly pozorovány a zkoušeny.

Jsou-li ochotny a trplivý, nech se za 6 msíc ku bratrstvu

pipotou. V pípad opaném nech je igumen odmrští. Od nov
postižených mnich mže se pijmouti njaký píspvek ve

prospch kláštera, nebo co se dává dobrovoln, jest bohulibou

almužnou na odpuštní hích. Kdyby sebe více obdaroval klášter,

není potebí bráti na nho zvláštního ohledu, nebo ped zákonem

klášterním jsou všichni bratí sob rovni ; kdo však vystoupí ze

svazku klášterního a jmní pinesené požaduje nazpt, nemá

k tomu práva, nebo dary Bohu odkázané se nevracejí; byla

by to svatokrádež, kteráž podléhá trestu kanonickému.

Hlava 38. nabádá bratrstvo, aby byli úslužní k cizincm;

nazí a bosí mají býti opateni obnošeným šatstvem, hladoví

nasyceni tím, co zbylo od trapezy, mrtví pochováváni na míst

pro n ureném; od vrat klášterních nemá nikdo odejíti bez

obdarování.

Hlava 39. klade bratrstvu na srdce, aby ád tento beze

zmny provádlo. Igumen má bratí pouovati, a ti zase mají

mezi sebou totéž initi. Neuení mají býti pouováni od uených,

nerozumní od rozumnjších. Každý nech prokazuje úctu ostatním.

Mají se vzájemn podporovati v boji proti pokušením, nebo
najde-li satan bratrstvo jednomyslné a obrnné, zastydí se a

prchne, jim pak údlem zstane spasení duše a život poctivý

až do smrti.
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Hlava 40. naizuje v píin nemocnice, aby nemocným se

dostávalo patiné obsluhy k ulevení jejich bolestí. Iguinen má
astji nemocné navštvovati, prosby jejich vyslýchati a podle

možnosti plniti, ne ovšem vci zbytené. Musejí se spokojiti

tím, co klášter práv má nebo snadno zaopatiti mže. Mnichm
písluší býti vytrvalými v trplivosti a pevné pesvdení chovati,

že všechny neduhy jsou od Boha, aby v život budoucím bohat

odmnni byli.

Hlava 41. obsahuje jiná pouení, týkající se igumena a

bratí. Pedevším mají býti neunavni v konání služeb kostelních,

závoditi mezi sebou v dosahování pokorného mudrctví, za údy

tla jednoho se pokládati, závisti nechovati, v lásku neistou

neupadati, marnotratnictví a lakomství zanechati, žádného vy-

znamenání svtského nepijímati. Hlavním cílem budiž jim život,

vnovaný dobroinnosti. V nm stále se udržeti, má býti jejich

jedinou starostí. Bratí mají se vystíhati hmotného zisku, ne-

smjí jmní shromažovati pro neznámé pípad nosti a bez vdomí
igumenova, nýbrž starati se, aby nedbalostí a neopatrností

majetek klášterní nevzal škody, nebo i to Bh tresce. Porušeuí

klidu duševního má se úzkostliv zamezovati, každý má se po-

kušení opatrn vyhýbati ; aby tak se státi mohlo, musí psobiti

síla morální a pevná vle, nebo zda-li se mnich neodekl svta

jen proto, aby se vzdal všech požitk jeho? Pouze tím zpsobem
dosáhne se království nebeského. Lenivý nebude nikdy vítzem.

Pemže ospalý nepítele svého ? Jen ostražitá a trplivá zdržen-

livost mže initi nárok na odplatu vnou. Pi každém jednání

mají mniši bráti ohled na dstojnost stavu svého, tlo v istot

držeti, prosté smyslnosti, lásku bratrskou pstovati, skutky dobré

konati, zlým myšlenkám výhost dáti a co krásného by slyšeli

nebo se nauili, v pamti své zachovati.

Hlava 42. V píin karejské poustevny sv. Sávy Osvíceného

naizuje se: Mniši, kteí chtjí tam žíti, nemají službu nastupo-

vati pouze pro pohodlí, nebo snad do konce poustevnu penzi

kupovati, nýbrž mají býti vybráni takoví bratí, kteí chtjí

pedepsaný typik plniti, a jsou mladí nebo staí.

Hlava 43. pipomíná, že ád tento, aby nepišel v zapo-

menutí a byl duševn užiteným, má se jednou za msíc mezi

jídlem pedítati. Následuje ješt kratší modlitba o milosti po-

žehnání božského, konící slovem Amen.
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Arch imandrit ruský Leonid dal ád ten otisknouti r. 1868 v B-
lehrad Srbském, kde vyšel v asopise „TjiaCHHK cpncKor yqeHor

.HpymTBa" . XXIV. a pak zvláš jako brožurka o 65 stranách.

Ve Spomeniku (CnoMeHHrc) král. akademie srbské
v Blehrad . 31. (1898) uveejnn jest nejnovjší opis typiku

Chilandarského
;

prací biskupa Dimitrije, jenž se peliv držel

originálu, porovnávaje také s jedním správným pepisem, poízeným

nkdy na poátku 15. vku. V témž Spomeniku \ 34. vyšlo

pojednání dra Vatroslava Jagice „Thiihk XHJiaH.napcKH h H>eroB

rpUKH HSBOp". A. Dimitrievskij, professor duchovní akademie

v Kijev, našel totiž v universitní knihovn v Athénách ecký
rukopis pergamenový XII. vku s nadpisem: „Synaxar i-li typik

služby církevní pesvaté Bohorodiky Euergetidské (blahodárné)".

Otištn byl v knize „II a m a t h h k h naTpiapmecKHXt y c t a-

BOBiHMOHacTHpcKHxt t

h

n h

k

o b t>", KieB^ 1894. Klášter

Euergetidský stál v okolí Gaihradu a Sáva Srbský navštvoval

jej na svých cestách ke dvoru byzantskému. Seznav tamjáí

zaízení klášterní upotebil ho pi sestavení svého typika pro

Chilandar. Prof. Jagic srovnává hlavy obou typik podle jejich

obsahu a pichází k tomu výsledku, že Sáva pevzal z eckého

ádu všecko, co se týe stránky písn církevní, že však spole-

enská pravidla upravil podle vlastní zkušenosti. Jagi tvrdí, že

pi sestavování typiku toho se zúastnily dv osoby, totiž Sáva

sám a pekladatel typiku, jenž jazyka eckého nebyl asi píliš

znalý, nebo mnohým vtám ani nerozuml a tudíž pekládal

špatn. Já však mám za to, že Sáva znal sám dostaten jazyk

ecký, takže si bez pomocníka vybral z typiku, co poteboval.

Kapitola první jest zcela pvodní, v druhé a tetí jsou data

historická, vztahující se ke vzniku Chilandaru.

Typik Chilandarský i Lavrijský mají za základ obecný typik

církevní, sestavený v 5. vku Sávou Osvícenýmjpodle staršího podání

pro klášter jeho v Palestýn; pozdji doplnili nebo pozmnili jej

jiní hodnostái církevní, jako patriarcha Sofronios v 8. vku,

igumen Theodoros Studites v 9. vku, jiní v 10. vku a ješt

i pozdji. Za píinou srovnání podávám z nho nkolik kapitol,

které se týkají hlavn života spoleenského. Jsou tu sice roz-

díly, ale nevalné, podle toho, jak se v klášteích Svatohorských

ustálily.

O klášterním život spoleném. K nutným po-
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tebálD pihlížeti, bývá výhradní starostí pedstavenstva klášter-

ního, podobn i rozhodování o jídle a pití, hlavn tenkrát, když

padne njaký svátek na den postní nebo svátek menší, který se

drží v tom nebo onom kláštee podle obyeje více nebo mén
slavnji. Vtší služby kostelní odbývají se podle typika.

Naízení o pokrmu a nápoji a o zpsobe tra-

pezy vbec. V nedli a na velký svátek mají se dáti k obdu
ti jídla, k veei dv, v úterý, tvrtek a v sobotu v poledne

dv jídla a veer jedno. Než se zasedne ke stolu, má trapezár

udeiti na desku nebo zvon, aby se bratrstvo shromáždilo. Po vy-

konané modlitb sedne si každý na své místo, podle své hodnosti.

Zane se jísti zpsobn a mlen liv, nebo má se poslouchati

tení. Ukonení trapezy oznamuje pedstavený úderem na zvonec;

pak následuje modlitba a když bratí opouštjí trapezu, kleí

u dveí trapezár a kucha prosíce takto za odpuštní, jestliže

se ním provinili. Co se týe vína, podává se ho podle toho,

kolik se dává jídel, nejvíce však ti koflíky. Podle slov Simeona

Divotvorce mnich, který nepije vína, zaslouží pochvalu. Pije-li

je z nutnosti pro nemoci tlesné, má píti málo. Podobn i Pimen

Veliký tvrdí, že mnichm nepísluší píti víno, le jako lék a ne

každého dne. Sýr a máslo má se dávati v uritém množství a

pouze v pípad nedostatku o nco mén. V letních postech

dává se v úterý a ve tvrtek jedno jídlo, a to bez másla, v pon-

dlí, ve stedu a v pátek písluší jísti jen jednou, a to jídlo

suché, chléb a vodu: za to však v sobotu a v nedli pijdou na

stl dv jídla a lze-li dostati, i ryba. Když opustí jídelnu bra-

trstvo, zasednou ku stolu trapezár, peditatel a ti, co po-

máhají v kuchyni; jedí táž jídla, která byla pi stolování prvním.

Teba pipomenouti, že žádnému není dovoleno z trapezy od-

nésti nejmenší zbytek, nkomu jej dáti nebo vzíti do cely své;

nikdo z bratrstva nemá žádati o chléb, vaivo nebo ovoce a

jísti v cele sám, le by byl nemocen a k stolu nemohl pijíti.

Byl-li kdo vyslán za njakou potebou z kláštera a nepišel by

k spolenému obdu, má se mu dáti obd pozdji, ale v jídeln.

K veei svolává se bratrstvo trojím udeením na desku. Nevaí
se k veei jídla zvláštní, nýbrž postaví se na stl to, co

\
zbylo

od obda, ale oháté. Pi stolování nemá nikdo mluviti, nýbrž

jen poslouchati tení. Je-li nutno sdliti nco igumenovi nebo

bratrovi obsluhujícímu, má se to díti šeptem.
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O vaivu a ovoci. Podle ustanovení velikých klášter

dává se bob, oka, hrách, jsou-li vaené, po jedné plné misce

každému bratrovi stejn. Pokrmy suché záležejí v hrozinkách,

olivách a jiném ovoci, každý den jiný druh. Hrozinky a máslice

dávají se po jednom koflíku, oech šest, fík prostední velikosti

osm
;
podobn má se rozdávati i jiné ovoce. Je-li zelenina, mní

se jídlo i množství jeho, požívá se vaená nebo syrová, také

naložená, jako zelí, okurky i kombosty (kompoty), epa s octem,

faba solená (kaše z bobu) a podobn pipravená jídla pro dni

postní. Pravidlem budtež v sobotu k poledni postavena na

stl dv jídla. V nedli obdvá se asnji, brzo po liturgii,

dávají se jídla dv. Jestliže byl darován njaký pokrm, roz-

dílný od pipravených jídel, podává se i tento tetí. Svátky

veliké, nech padnou na den jakýkoliv, tebas na stedu a pátek,

svtí se jako nedle, výjimku tvoí pouze veliký pst. Na svátky

prostední jí se v poledne a veer jídla výše uvedená. Padne-li

svátek na den postní, písluší jísti pokrmy suché nebo vaené

bez másla. O malých svátcích jde se jednou do jídelny a je-li

pst, nemastí se jídla. Poznamenává se však ve spisech sv.

otc, že vlastn by náleželo odíci se ve dny svátení každého

pokrmu nebo aspo každé zmny obyejného stolování, nebo
stojí psáno: Nehlediž svátek oslavovati pitím vína, nýbrž obno-

vením rozumu a istotou duše, nebo pesycením a chlastem po-

skvruješ posvátnost dne sváteního.

O odvu a obuvi i všech potebách tlesných.
Jak dobré jest mnichm spokojovati se jídlem prostším a ne-

vybírati si, totéž má platiti i v píin odvu. Poteba káže,

aby každý bratr ml po dvou oblecích, jeden vetchý, záplatovaný

a druhý zánovní za píinou pevlékání. Je-li odv zhotoven po

domácku, bývá trvanlivjší, než odv koupený. Naleznou-li se

v krajinách jiných odvy lacinjší, sprostší, teba i neúhledné,

má se jim dáti pednost, nebo pkné šatstvo má se úpln za-

vrhnouti. Pláš svrchní má býti ušitý z prosté vlny, nebo má
sloužiti hlavn pes zimu, na léto není ho potebí. Také pouze

jedny stevíce a jsou sebe horší, pro zimu pak teba obuvi jiné;

to platí i o jiných potebách, a jsou na pohled chudobné, jen

když vyhovují úelu svému. epici písluší míti jednu s pi-

krývadlem na ní z téže látky, ze které jest zhotoven odév

ostatní. Podle ádu má mnich, jenž z kláštera jest vyhoštn,

9
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svléknouti šat mnišský, obléci oblek obanský a pak teprve

klášter opustiti.

O práci spolené. Rád naizuje služby klášterní

aspo jednou za msíc mniti. Sezná-li však pedstavený, že

jest užitené, aby bratr setrval v jedné služb, má jej delší as
pi ní ponechati. Ohledn služeb tžších pedpisuje se pracovati

ti hodiny, služba lehí má trvati asi šest hodin, pracuje-li

se v kláštee; také na venku nemá se práce prodlužovati pes

šest hodin. Zbytku dne jest použíti k pouení ze spis sv.

otc. Kdo však v práci nalézá spasení, mže se zamstnávati

podle libosti prací runí. Není-li jí, má se uiti knihám podle

poteby. Všem klášterníkm písluší, aby pracovali. Ponvadž
však nadání k práci jsou rozliná, nemohou všichni jednu práci

konati, nýbrž podle zpsobilosti své tou neb onou prací se za-

mstnávati, podle slov apoštola: „Nedlej, ale také nejez".

O nemocnici a hostinci i o starých nemoc-
ných. Igumen má se starati o léení nemocných, v kláštee

žijících, i o cizince píchozí a dobe jest, je-li v kláštee nkdo,

kdo by zhotovoval léky, t. j. náplasti, oleje a j. Má se koupiti

med, sušené rostliny, víno, slívy, fíky, je-li toho lékai potebí.

Nemocným, mnichm i lidem svtským, podávati se má hlavn

zelenina. Igumen jest povinen astji navštvovati nemocnici a

naizovati, co potebí. Pijde-li cizinec nemocný, má se mu po-

skytnouti pomoc až do jeho uzdravení. Zestaralým má se po-

skytnouti všecko, eho jim potebí, aby byli spokojeni.

Uvedené ády jsou ureny pro kláštery, ve kterých jest

zavedeno žití spolené, t. j. kinovia. Ostatní známé typiky, vy-

dané od císa Byzantských nebo od patriarch, berou zetel

Yíce k obecní správ Athonského mnišstva, navádjíce a napo-

mínajíce je, aby obyej a mrav dobrých se drželi a takte

jako celek svtu kesanskému za vzor sloužili. Sigillion pati

archy Antonia z r. 1394 uvedl jsem ve výtahu v pehledu dje

pisném. Krom dívjších císa postaral se i císa Manue!
Palaiolog r. 1406 o napomenutí Athonc ku vzornému životu

V úvod praví císa, že uznal za dobré obnoviti opuštní

pravidla, kolik dovoluje as nynjší, aby život mnišský znenáhlí

neutrpl zkázy. Jestliže se neiní nátlak, aby staré zákony písni

a dsledn se držely, nenásleduje z toho ješt, že není poteb

si jich vbec všímati. První povinností mnichovou jest, odíci s<
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své vle, nebo život klášterní nevyžaduje pouze pilnutí ke

všemu dobrému, nýbrž stálé odíkání a vykonávání služebuostí.

Každý nový len bratrstva má vstoupiti do kláštera beze vší

úmluvy, má býti poslušným pednosty a žíti s mnichy ve shod

;

pinese-li kdo klášteru v dar peníze nebo jinou cennou vc,

mže se to pijmouti jako obt, které se upotebí rovnomrn
ve prospch celého bratrstva ; kdyby nkdo chtl svj dar nkdy
nazpt, dopustil by se svatokrádeže. Kdo sob oblíbil život

mnišský, má se státi bezstarostným i odíci se všeho majetku

osobního ; v tom leží jeho blaho, nemá se ohlížeti nazpt, nýbrž

má pokládati všechno, eho se byl zekl, za obtíž v cest k Bohu;

v asech nepokojných, nemže-li podle pravidel klášterních spo-

kojen žíti, nech vezme na sebe ty starosti, které jsou nutné

k pojištní budoucnosti, jinak však pi návrate 6as klidnjších

má dáti pednost životu bezklopotnému. Igumen má se voliti za

souhlasu všech ctihodnjších bratí, kteí se mají držeti návodu

sv. Athanasia, jenž podává zpsob, jak se má volba vykonati.

Igumen spolen s rádci svými má uriti správce jmní klášter-

ního, jedny posílati na metochy, druhým vykázati služby v klá-

štee. Všickni bratí jsou povinni, chovati náklonnost a lásku

ku pedstavenému svému a poslouchati ho ve všem, co jim naídí,

ctíti jej jako otce svého a více, než otce, protože pedmt du-

chovní má cenu vyšší, než tlesný. Igumen pak má se starati

dobe, bratrstvo léiti a uvádti na cestu spasení. Nikdo nemá

z vlastní vle opouštti klášter nebo do nho se vraceti, vždy

má se to díti s vdomím igumenovým. Po vykonané cest mají

se mu pedkládati duševní nebo tlesná pokušení k posouzení

a pijímati od nho bud! trest nebo odpuštní; podobn mají

sob vésti starci, kteí mají pi sob uenníky, aby je nabádali

píkladem svým k následování. Všeckny záležitosti klášterní

urovnají se podle úsudku igumenova a vážnjších starc. Podle

naízení sv. Athanasia má jich býti 15. Jména jejich napíší se

na tabulku. Zeme-li nkdo z nich, vybée se po rad starc

jiný, aby poet rádc zstal nezmenšený. Oni jsou povinni schá-

zeti se teba každodenn, pravideln však každé pondlí a raditi

se s igumenem o bžných záležitostech a pesvdovati se o ád-
ném konání služeb mnichy ustanovenými; písa klášterní zapi-

suje píjmy a výdaje, jiný staec potvrzuje úty. Pi jednání

nesouhlasném rozhoduje vtšina hlas. Chce-li mnich pejíti



132

z kláštera jednoho do druhého, nemá ho igumen hned pijmouti,

nýbrž domlouvati mu, aby se vrátil do svého kláštera; pouze

když dívjší igumen prosícímu za odpuštní njakého pestupku

nechce dáti rozhešení, mže jej pijmouti. Tsto, ze kterého

se pee chléb k liturgii, má býti istjší tsta na chléb klá-

šterní. Nech se nepee mnoho prosfor, pouze tolik, co jich po-

tebí k bohoslužb; híchem jest dlati jich více a zbývající

dávati mnichm k sndku. Nikdo z mnich nemá opouštti Sv.

Hory a uzavírati pátelské svazky s lidmi svtskými; nesluší

to mnichm, kteí se zekli dtí, otc a všech pátel krevních.

Uinil-li nkdo tak díve, nech pak již nechodí více do domu

jejich, a u nich neobdvá a nedává se jimi hostiti, aniž jim co

odkazuje v ddictví. Metochy sví se k správ tm, koho urí

sbor starc. Má se to díti beze všeho nadržování z pátelství

nebo jiné náklonnosti a výdlkáství, ježto pak vzniká reptání,

šeptání a nepokoj mezi bratími a bývá hlavní píinou zpust-

nutí klášter. Obtuje-li kdo peníze, nádobí kostelní, olej a jiné

poteby hmotné, nech se odevzdají chrámu ty, které jsou za-

svceny Bohu, ostatní pak pijdou v ruce igumena, jenž s nimi

naloží podle poteby. Nikdo však a si nepisvojí sebe menší

ástku. Mniši nech nepijímají chlapce nebo bezvousé ani k služb,

ani ku postižce, ježto by se mohla mezi nimi skrýti ženština

za tím úelem, aby se dostala dovnit kláštera. Ode dávna za-

povídá se na Sv. Hoe chov dobytka pohlaví ženského. Zákaz ten

pochází od ctihodných a svatých muž z dobrého rozmyslu

hlavn proto, aby mniši zstali istými a neposkvrnil oi své

pohledem na nco ženského. Misti mohou choditi dovnit klá-

štera a pracovati, eho bratím potebí, ale nemají s sebou bráti

mladic pod záminkou pomoci, nebo o nich platí to, co o chlap-

cích. To jest poslední zápov v dosti obšírném tomto ád,
který podepsal „Manuel, v Krista Boha vící císa i samodržec

Rhomai, Palaiologos". Originál chová se v kláštee Iverském.

V záí r. 1575 dán byl Svatohorcm ád patriarchou
Jeremiášem, sestavený na samém Athon u pítomnosti 975

mnich pod pedsednictvím Alexandrijského patriarchy Silvestra.

Jest rázu ponkud jiného, než ády pedešlé, zabývaje se po-

drobnji životem spoleenským. Naízení jeho mají pojistiti

mnichm poslušnost, skromnost, istotu tlesnou, smílivost a

jednomyslnost. Pravidla dotyná znla pibližn takto:
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Mniši nech žijí mezi sebou jako bratí podle zákon Ho-

spodinových.

Mladíci bezvousí nemají žíti v klášteích ani v kelliích

Sv. Hory pod žádnou výmluvou, ani za úelem uení, vychování

nebo píbuzenství.

Pracovníci svtští, kteí slouží po klášteích, nech se po-

zorují dobe a jestliže po tech letech se nedají postihnouti,

aby se stali mnichy, mají opustiti Sv. Horu.

Klášterm se dovoluje držeti dobytek pouze rodu muž-

ského.

Koalka nemá se vyrábti na Sv. Hoe a není potebí, aby

ji pili klášterníci, pináší mnoho zlého a užitek žádný.

Kaštany nemají se sbírati na prodej, nýbrž pouze pro po-

tebu domácí.

Mniši mají se vzdalovati každého chytráctví, pomluv a

sdružování se svtskými.

Neshody mají se vyizovati zpsobem mírným a církevním,

nikoliv však padlati listiny ku prospchu vlastnímu nebo ke

zkáze druhých. Krom toho potvrzuje se, aby jestliže kdo z mnich
koupí sob kellii v okolí nkterého kláštera nebo Protáty nebo

ve škitech a chce-li pejíti na jiné místo, aby za kellii náhrady

nedostával; pouze v pípad násilného vyhnání má obdržeti

plnou cenu.

Uvnit Sv. Hory neseje se pšenice ani jemen, ale za to

pstuje se rzné ovoce.

Prkna oechová mají se prodávati po 6 asprech, tešová
po pti, litra oleje po osmi; míra musí býti táž jako míra ko-

stela protátského. Všecky tyto výrobky nemají se odprodávati

jinam, le uvnit sv. Hory.

Mnichm, žijícím po kelliích, zapovídá se sbírati píspvky
mezi svtskými, dovoleno to jest jedin klášterm za píinou
velikých poteb jejich.

Uruje a potvrzuje se, aby žádný mnich nepeceoval aniž

kupoval mantije, rázy, kamilovky, košile nebo jiné vci, tam

zhotovované, ježto to jest proti zákonm ; každý af bére náhradu

za práci svou a skutenou cenu za surovinu, prodávaje s dobrým

svdomím a po bratrsku pouze pro vlastní potebu.

Mnichm v škitech se nedovoluje míti vinice krom n-
kolik ke révy k jídlu.



134

Kdo si peje pracovati na vinici, nech pijme službu klá-

šterní.

Poustevník nemá si pipouštti mnoho starostí, nýbrž spo-

kojovati se s málem.

Pedevším mají mniši se chrániti pijímání jeptišek pod

záminkou sesterství do kellií venkovských a na metochy; ne-

jenom se tím vášn rozpalují, nýbrž i pomluvy rozmnožují, a

duše pivádí se v záhubu.

Konec ádu zní: „Po všem tom sestavena pedcházející

listina synodální, potvrzená naší olovnou peetí a zasílá se

k ohlášení žijícím na Sv. Hoe, k poslušnosti a pro jistotu."

Ješt jeden ád znám jest, a to z r. 1783, vydaný od

Gabriela, patriarchy Caihradského, jehož hlavní péí

bylo uzákoniti do podrobná pomry sboru protátského. Má
18 lánk tohoto obsahu:

1. Každého roku 1. ervna nastoupí vládu v obci Sv. Hory

tyi lenové, vybraní ze zástupc 20ti klášter. Nemají býti

prosti a nevdomí, nýbrž rozumní a zkušení ve všech vcech,

umjíce dávati odpovdi a pizpsobovati se pomrm. Všickni

tyi žijí pod jedním krovem, stolují spolen, vedou život vzorný

a zaujímají v shromáždních obecných každý místo své. Dá se

jim zápisní kniha všech záležitostí obecných i klášterních a urí

se písa, obeznalý v útech a jiných vcech, obce se týkajících.

Pedstavenstvo toto trvá jeden rok a ne déle. Po vypršení toho

asu zasílá se pehlédnutý úet Veliké Církvi Kristov za píi-

nou potvrzení svaté synody, aby v pítomnosti poestných

archont a epitrop jak církevních, tak i Svatoborských byl

potvrzen, a pak uložen u epitrop Sv. Hory.

2. Peet obecní, které se užívalo do nynjška, ukázala se

nepíhodnou a znií se. Za to zhotoví se jiná nová se slovy

eckými i tureckými a rozdlí se na tyi ásti. Peetiti budou

se jí všecky bžné záležitosti, krom dlužních smnek, které,

když se objeví s peetí tou, nemají platnosti. Každá tvrtka

peeti jest v rukách tch ty pedstavených, kteí po vypršení

roní lhty odevzdají tvrtiny své pedstavenstvu novému.

3. Z úpis dlužních jsou platné pouze ty, které zapsány

jsou v knihách úetních, pehlédnutých již v Caihrad, ostatní

se neuznávají a vracejí se tm, kteí je podepsali.

4- Vzájemné žaloby klášterník rozsuzuje pedstavenstvo;
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stížnost, kterou nemohou urovnati, pedloží shromáždní obec-

nímu; neukoní-lí se soud tam, penese se Veliké Církvi

Kristové s vyjádením, na í stran jest právo.

5. Da rozdluje se podle hlav a jestliže potebné íslo

hlav pevyšuje íslo duší, jest klášter pece povinen platiti tolik.

co jest pedepsáno.

6. Vydání mimoádná rozdlují se podle dávek obecních.

7. Opustí-li mnich svévolné klášter svj, nesmí ho pijmouti

klášter druhý, ani kellie nebo škit, le pedloží-li písemné do-

volení svého pedstaveného klášterního. Bez propuštní jeho

podléhá trestu jak pijímající, tak i pijatý.

8. Žáduý mnich nesmí odcestovati ze Sv. Hory bez psaní

klášterního, krom toho má se zaopatiti cestující listem svolo-

vacím, peetí úední potvrzeným. Protáta nech vydává takové

listy bez výmluv a bezplatn, jen když zná souhlas pedstaven-

stva klášterního.

9. Musí-li se z naléhavých píin poustevník vzdáliti z Hory,

potebí mu písemného dovolení od obce. Má ohlásiti pravdivou

pohnutku odjezdu a jestliže jest slušná, obdrží list cestovní

s objasnním záležitosti, v pípad opaném nedovolí se mu od-

cestovati. Jestliže však kelliota, nedbaje zákazu, pece z Hory

odejde, vezme se mu kellie za trest a prodá se jinému.

10. Upadne-li nkterý klášter v bídu, pomáhají mu všecky

kláštery, nežádajíce od nho penz. Je-li potebí, vysílají leny

své do Soluna beze vší náhrady za výlohy cestovní. Mají však

vybírati muže zkušené a obeznalé v záležitostech podobných,

kteí by byli ochotni bez náhrady pilu se zamstnávati vcí

soudní.

11. Pi množství krám obchodních vyskytuje se vždy

nco nepíslušného, což vyvolá pak nemalý hnv v obci, vzhledem

k tomu pedpisuje se míti pouze krám tvero, dva se zbožím

stižním a dva s koloniálním, kteréž však nech stojí pod do-

hlídkou obecní.

12. Odvádní dan a úty skevofylakv klášter menších,

potvrzují se tymi pedstavenými obce (t. j. epistaty).

13. Mají-li mniši Athonští, jak klášterníci, tak i poustev-

níci a škitníci, své peníze, nemají jich pjovati ven z Hory,

nýbrž uvnit, a to na úrok osmi ze sta. Jestliže nkteí z nich
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zapjili peníze ven, necht je vezmou zpt a pjují klášterm

na úrok výše urený.

14. Kellioti krom dan osobní a pozemkové každoron
odvedou obci sedm tisíc piastr, které se rozpotou podle ve-

likosti jednotlivých kellií.

15. astji se pihází, že klášterníci, povadivše se s bratími

svými, klášter opouštjí a v škitech se usazují. Toho se nikdo

nemá odvažovati, skitníci nemají jich pijímati, jinak budou

potrestány ob strany.

16. Pijde-li kdo na Sv. Horu s úmyslem dosáhnouti vy-

svcení na jáhna nebo jeromonacha a chtl by se vrátiti zpt,

mže býti pijat pouze na vysvdení, vydané od biskupa, v jehož

diecési vtší ást života svého ztrávil, a teprve po dvou letech

a když by se uvilo v jeho dstojnost, mže býti vysvcen

s uvážením pravidel církevních.

17. Mnich Svatoborský, domáhající se hodnosti biskupské,

nejenom do kostela nebude pipuštn, nýbrž i písn po-

trestán.

18. Váickoi Skitníci odevzdají pedstavenstvu peetidla svá

a nesmjí pak upotebovati žádných jiných peetidel krom klá-

šterních a obecních, rozdlených na tyi ásti.

Následuje obyejné prokletí. Podepsáni jsou patriarcha a

lenové synody, pivšena jest peet olovná.

V ád tomto snadno lze pozorovati snahu patriarchovu,

zasáhnouti hloubji do správy obce mnišské a jednotlivých klá-

šter. To však se mu nepodailo. Svatohorci pouze výjimen
dovolávají se pomoci Veliké Církve Kristovy.

Roku 1784 poala se zavádti kinovia v nkterých klášteích

na Athon. Zaátek uinil klášter Xenof. Nyní jest na Sv. Hoe
dvanáct takových klášter, a to Estigmen, Síavronikita, Kutlutnuš,

Karakal, Sv. Pavel, Dionysiat, Grigoriat, Simonpetr, Russik,

Xenof, Kastamonit a Zograf. Ostatní kláštery, jako Chilandar,

Vatoped, Pantokrator, Iver, Filothea, Lavra, Xiropotam a Dochiar

drží se ádu svobodnjšího (diortum), zavedeného bhem 18. století,

nepochybn tehdy, když zrušena byla hodnost próta Svatohor-

ského a zízen sbor protátský s dvaceti antiprosópy t. j. zástupci

klášter. Kde jest kinovia zavedena, volí se z bratrstva epitropi,
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Obr. 4. Grigorij, igumen kláštera Zografu.

kteí zárove s igumenem stojí .vele správy klášterní. Kláštery

svobodnjší, které pijaly diortum, spravují se epitropem, jenž

má k ruce pomocníka, parepitropa. (Viz str. 95).

Obr. 5. Ti pedstavení kláštera Iveru.
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Rozdíly mezi kláštery spolenými a svobodnými záleží

hlavn v tom, že v tchto panuje menší písnost co do návštvy

kostela a vbec církevního poádku. V píin stravy jest kaž-

dému dáno na vli, aby sob vail, co uzná za dobré, jen když

k tomu má prostedky a nebudí pohoršení. Každý mnich obdrží

celoroní plat, ovšem nestejný (nebo se ídí podle služby klá-

šterní), urený hlavn na šatstvo, které sob každý bratr kupuje.

Jmní osobní mže mnich míti, peníze mže chovati bu u sebe

nebo dáti je na úrok. Uznává se všeobecn, že tomu, kdo má
vlastní prostedky, lépe se daí pi diortum, kdežto bratr chudší

spíše v kinovii lepší zaopatení nalezne. Volba toho nebo onoho

kláštera závisí pedevším na povaze vstupujícího. Mystik touží

po písnosti eholní ; kdo jest názor svobodnjších, vyhledává

píjemnjší stránky života mnišského a najde dost prázdného

asu, aby provozoval njaké emeslo, pstoval to neb ono umní,

nebo se oddal nauce.

2. ády škitské a kelliotské.

Hlavním úelem ád škitských jest, stanoviti pomr škit

ke klášteru, na jehož pozemku jsou vystavny a tudíž i jemu pod-

ízeny. K seznání pravidel, ve škitech obvyklých, podávám ád
škitu Svatoanenského, tebas pocházel teprve z r. 1843, kdy od

patriarchy byl potvrzen. Jest sestaven na základ starších zá-

kon, dobrých obyej a rzných podání, která jsou zajisté

velecenná, nebo škit sv. Anny zaujímal mezi škity Svatohor-

skými vždy první místo již co do stáí svého.

Rád tento obsahuje 20 lánk tohoto obsahu:

1. Každý píslušník škitu jest povinen prokazovati pokoru

a vážnost starcm Veliké Lavry a podizovati se bezvýminen
všem naízením zákonitým.

2. Není dovoleno chovati ve škit mezky a vely, netrpí

se rybolov ani sázení oíšk lískových, nebo jest to proti slibu

chudoby.

3. Zapovídá se pivádti do škitu bezvousé mladíky.

4. Otcové škitští jsou povinni vlnu, ku práci potebnou,

kupovati pouze v Kárej i.

5. Pi celononí služb církevní jest zapovdno vycházet}

z kostela.
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6. Starcem strážným slov pouze ten, kdo nikdy neodchází

ze škitu.

7. Poslušník, jenž by nechtl žíti u svého starce, nemaje

píin zákonitých k odchodu, nebudiž pijímán u starce druhého.

Kdo by jej pijal, tomu nedovolí se mlíti pšenici svou ve mlýn
obecním.

8. Poustevna ve škit prodává nebo kupuje se u pítom-

nosti dikeje a místních starc, kteí jsou povinni vyšetiti mravy

a minulost kupujícího a peísti mu všech 20 lánk ádu.

Slíbí-li poslušnost, vydá se mu písemné vysvdení, které ode-

vzdá v Lave, kdež obdrží novou smlouvu na zakoupenou kellii.

Kdo prodal, odvede do Lavry deset ze sta, a kdo koupí, pt ze

sta kupní ceny.

9. Každoroní volba dikeje (pedstaveného) a desíti výbor

koná se ode všech starc a potvrzuje se od Lavry, která podle

obyeje obdrží pi té píležitosti 10 groš.

10. Dikej povinen jest bydleti v dom obecním, nikoliv

ve své poustevn, nebo má dohlížeti na kostel a na ostatní

jmní škitu.

11. Dikej nech nepodniká nic dležitjšího bez obecného

souhlasu.

12. Žádný staec nehovo o vyjednaných obecných vcech

s cizinci nebo se svými poslušníky.

13. Ve schzkách obecných budiž jednáno pokojn, bez

vyzývavých eí. Kdo pestoupí toto pravidlo, budiž potrestán

vyhoštním z hromady, po prve na 40 dní, po druhé na 3 msíce,

po tetí na 6 msíc, po tvrté na celý rok. Dopustí-li se toho

kdo po páté, nesmí již nikdy picházeti do shromáždní obec-

ného. Starci svolávají se zvonem do hromady.

14. Žaloby a spory projednává dikej a starci. Nemohou-li

smíiti sporných stran, vznesou záležitost na Lavru s písemným

objasnním. Kdo by s obejitím soudu škitského žaloval pímo
v Lave, bude pokutován bu dávkou vosku nebo nepipuštním

k mlýnu obecnímu.

15. Zapovídá se kiv svditi.

16. Když poutníci zapíší jména svá do knihy pamtní, pak

teprve mohou starci vyložiti u kostela své výrobky na prodej.

17. Lave písn jest zapovdno bráti od škitu peníze

za svcení knžstva.
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18. Zeme-li škitník zanechávaje poslušníka, zaplatí tento

Lave 10 groš zato, že nastupuje ddictví, pak-li nebožtík neml
soudruha, pipadne poustevna se vším, což v ní jest, Lave.

19. Škitníkm jest dovoleno, aby v okolí škit sekali

sob díví na palivo; potebuje-li kdo díví ke stavb, vyžádej

sob od kláštera povolení.

20. Peetidlo škitské z opatrnosti rozdlí se na tyi
ásti. Listy v záležitosti sbírání almužen peetí se ve škit

bez svolení Lavry; v záležitostech vážnjších jsou starci s dike-

jem povinni obrátiti se k pedstavenstvu Lavry a teprve po

vzájemném dohodnutí mohou peet piložiti.

Na Athon nacházejí se ješt škity jiného druhu, které

tak podrobných ustanovení nepotebuj í, nebo žijí podle pravidel

klášterních spolen. Jsou to pedevším ruské škity sv. Ondeje

a proroka Eliáše, jejichž právní pomr ku klášteru mateskému

jest vymezen strunou smlouvou, která se do podrobností ne-

pouští. Jmenovit ujedná se zaízení škitu co do rozsahu a

množství klášterník a roní plat, který se klášteru má odvádti.

Pekroí-li se poet len, jest potebí poplatek pimen
zvýšiti.

Krom klášteru a škit. mají na Sv. Hoe své ty piky
i poustevny i-1 i kellie, z nichž nejznámjší jest pou-

stevna Sávy Srbského v Kareji, pro níž tento sepsal zvláštní

ád. Pergamenová listina tato má datum r, 1199; psána jest

jazykem srbským. Má asi tento zajímavý obsah:

Nejprve Sáva vykládá vznik a úel typiku. Vystavl pou-

stevnu v míst zv. Vorachovice ke cti sv. Sávy Osvíceného pro

dva nebo ti mnichy podle slov Spasitelových „Kde jsou dva

nebo ti shromáždni ve jménu mém, tam i já jsem mezi nimi."

Ani prót Svatohorský, ani igumen Chilandarský a vbec nikdo

z bratrstva, nemají moci nad touto poustevnou. Víno a ovoce,

pi ní se nalézající, nesmí se jinam odnášet"1

. Klášter Chilan-

dar má povinnost dávati kellii potebné svíky kostelní a

60 liter oleje ron; ostatní zaopatení mnich, tam pebý-

vajících, ponechává Sáva dobré vli jgumenov a celého bratr-

stva, jsa pesvden, že nebudou skrbliti hrstí mouky nebo

trochou oleje. Koho Sáva po své smrti -v poustevn zanechá,

ten má tam zstati až do své smrti. Pak nech bratrstvo vy-

bere ze stedu svého muže bohabojného, jenž by byl hoden pou-
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stevnu obývati. Nejlépe bývalého igumena nebo jiného, ve služb

klášterní zestaralého starce, který by v úplné neodvislosti v pou-

stevn žil. Nkomu ji penechati, kdo nezná služby kostelní

a pro hmotný zisk by kellii chtl držeti, písn se zapovídá.

Pak následuje pouení, jak obyvatel poustevny povinnen

jest službu konati. Co do pokrmu naizuje se v pondlí, ve

stedu a v pátek vaiti bez oleje a nepíti vína. V úterý a ve

tvrtek dovoluje se olej i víno. V tchto 5 dnech má se jísti

pouze jednou za den, v sobotu a v nedli dvakrát denn, a to i rybu,

vejce, sýr a p. Pro veliký pst platí pravidlo, že pouze v sobotu

a v nedli lze užívati oleje a vína, ostatní dní však jísti se má
bez oleje a vína. Totéž má se zachovávati v postech ped svátky

sv. apoštol a vánoci. Služba kostelní záleží ve tení modliteb pl-

noních, ranních, hodinkových a veerních, jak jsou v obyeji po

celý rok, s tím pídavkem, že se musí peísti bhem 24 hodin

také celý žaltá. Každou nedli a ped velikými svátky jest

služba celononí a podle možnosti má býti i liturgie. Toto

naízení nemá býti zmnno, leda pro pípad nemoci, kdy možno

ád provádti podle tlesných sil. Pihodí-li se cizí návštva

mže se státi v ad jídel zmua krom stedy a pátku. Kdo se

opováží to, co je pedepsáno, zmniti, bratí žijící v poustevn

zbyten znepokojovati, obrazy, knihy nebo nco jiného odná-

šeti, budiž proklet, a nebude mu odpuštno ani zde ani na

onom svt. Závrek zní: „Napsal a podepsal rukou svojí 1. 6707

(1199) všech poslední Sáva híšný".

Zachoval se ješt jiný ád pro poustevnu Nila Myrrhotoi-

vého (ze 17. století), jenž byl písným asketou a i od násle-

dovníkv svých písné a výstední živobytí vyžadoval. Ostatn

jest každému starci volno zavésti v kellii své rozliné zmny
církevního typiku, jen když mají za úel povznesení mnišského

života, navádní k bohabojnosti. Závisí to ovšem od jejich

nástupc, chtjí-li otce a uitele svého v pamti vdné udržeti

a v šlépjích jeho kráeti. Stává se to obyejn ve form
poslední vle. Naízení taková, nejsou-li sepsána, podle ústního

podání mezi poustevníky se udržují a vykonávají.

3. Služby klášterní.

Službou jmenuje se každé zamstání, každý úad, vbec
vše, co jednotlivec koná ve prospch kláštera. Jeli klášter
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menší, koná mnich nkolik služeb najednou, v kláštee lidna-

tjším pidává se ke každé služb ješt pomocník
;
pro mnicha

mladšího najde se vždy njaká služba, ježto pi pebytku bratr-

stva zestaralí lenové požívají odpoinku. Je-li klášter chd,
konají mniši i práci nádennickou, kopají vinohrady, kosí louky,

žnou obilí, sbírají olivy, lisují olej atd.

Igumen (tolik co opat v klášteích západních) bývá

vždy knzem a podle vysvcení také archimandritou,
což znamená doslovn první pastý stáda duchovních. V dívjších

dobách pidávali igumeni k podpisu svému slovo katligumen

nebo ex'igumen. První znamenalo igumena sedícího, stávajícího,

druhé igumena bývalého. Nyní užívá se pro mnichy vbec
estného názvu proigumen, jenž znamená tolik, co mnich, hodný

hodnosti igumenské, tebas by se igumenem nikdy nestal.

V klášteích, kde jest diortum zavedeno, bývá vždy více

proigumen a nkolik archimandrit, nebo na Sv. Hoe lze

snadno dosáhnouti církevní hodnosti od biskup, tam pebývají-

cích, za uritou ástku penz. Igumena tam zastupuje e p i t r o p
jehož služba trvá obyejn pouze 1 rok. Také igumen zídka zstane

až do své smrti ve svém postavení; bu odstoupí dobrovoln

nebo dopustí se njakého pehmatu, naež bratrstvo jej se-

sadí, což zstává v platnosti i kdyby patriarcha chtl igume-

novi dopomoci k jeho bývalému postavení.

Nov zvolený igumen musí se ucházeti o potvrzení pa-

triarchovo, což se stává prostednictvím P r o t á t y. Odznakem

dstojnosti jeho jest stíbrem okovaná hl. Uastní-li se

njaké slavnosti mimo kostel, na píklad processí, obléká pes
šat mnišský hedvábný pláš barvy fialové s dlouhou vlekou,

kterou nese jeden mladší mnich; v ruce drží dlouhou hl
stkvostn okovanou se zvláštní hlavicí. Volba epitropa dje se

beze všeho ohlášení a potvrzení míst vyšších. Není-li knzem,

platí v kostele tolik, jako každý jiný bratr; odznaku njakého

nenosí.

Grammatik i-li klášterní písa bývá služebníkem nej-

lépe placeným, nebo málokterý mnich umí psáti bezvadn

mluvnicky a správným slohem. V klášteích slovanských musí

býti písa zbhlý i v etin, nebo v dopisech úedních užívá

se jazyka eckého.

Starcem sborovým jmenuje se mnich, jenž se úastní
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schzí sborových , odbývaných za úelem správy klášterní.

Sbor slov ecky gerontes nebo prostótes, což platí také vbec

za pojmenování estné u mnich starších a zasloužilých. V klá-

šteích svobodných rozhoduje ovšem i jejich majetnost; v ki-

novii pidlují se ti anebo tyi starci igumenovi, v diortu

tvoí osm až deset starc zvláštní kroužek, ze kterého se volí

epitrop a parepitrop, takže za nkolik let všichni se vystídají.

Obr. 6. Mniši v nádvoí kláštera Zografského.

V pípad úmrtí lena sboru vyberou starci z bratrstva sou-

druha nového, o kterém jsou pesvdeni, že bude s nimi sou-

hlasiti, nebo co se ve sboru ujedná, má býti jednohlasné. Aby
kdo byl vylouen ze schzí sborových, stává se velmi zídka,

leda když se utvoí strany v kláštee, které mezi sebou se

potýkají ; strana, která zvítzí, ujme se pak vlády.

H i e r e j e m nebo j e r e j e m se státi znamená tolik, co

dosáhnouti druhého stupn vysvcení od biskupa, tedy státi se

knzem nebo popem. V klášteích stídají se ve služb ko-

stelní popové týden co týden. Kdo má službu v týdnu i-li
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sedmici, jmenuje se sediniar nebo po ecku efemerios.
Jiné jméno jest hieromonach nebo jeromonach, což

znamená mnicha, jenž obdržel svcení knžské. Vstoupí-li pop

venkovský do kláštera, musí státi se naped mnichem, než

mže liturgii sloužiti; pak slov jeromonach.

Knz starší jmenuje se duchovník. Má povinnost

pijímati u sebe cizí i domácí osoby za píinou zpovdi. Má-li

mnich obdržeti vysvcení za jáhna, bývá duchovník tázán, zda-li

je kandidát hoden hodnosti té. Pod jeho záštitou pijímají laikové

postižení mnišské, úsudek jeho má dležitost v záležitostech

sporných, zvlášt co do správy duchovní nebo obadu církev-

ního. Jako otec klášterní má býti pohotovu udíleti radu zblou-

dilým a každého pouovati o ctnostech kesanských; proto

bývá pravideln vždy schimonachem, t. j. vzorem dokonalého

mnicha.

Jáhen i-li diákon, v klášteích hierodiakou nebo

jerodiakon, nižší to stupe svcení církevního, pomáhá archi-

jerejovi a knzi pi služb kostelní, sám však nemže žádné

svátosti udíleti. Ped ikonostasem odíkává prosby, pedítá

evangelium, úastní se liturgie, okuuje po kostele ikony a v-
ící. V klášteích lidnatjších jest nkolik jáhn, kteí se stí-

dají ve služb jako popové. Jáhen nepijímá vždy svcení

knžského, dávaje pednost svcení nižšímu za píinou vtšího

pohodlí. Obyejn až v letech pozdjších se rozhoduje státi

se popem.

Podobn jako popové, tak i jáhnové, nechtéjí-li sloužiti

v kostele, mohou pevzíti služby jiné a tím zamstnáaí svého

se zbaviti, jestliže jim se znechutilo; o bohosloví nemají oby-

ejn mnoho pontí. Vycviují se prakticky, nebo ku povolání

svému vdecky se pipravovati, k tomu schází obyejn pevná

vle a vhodná píležitost. Jediný dobrý následek toho jest, že

pevládá u nich smr konservativní. emu se nauí praksí, od

toho snadno neupouštjí; proto zachovávají se v církvi východní

staré obyeje tím vrnji.

Kostelník klášterní (klissiarch) má rozmanité povin-

nosti pi chrámu hlavním. Bývají dva až tyi a dlí se o práce

kostelní. Prvnímu a nejstaršímu písluší jméno klissar, druzí

nazývají se parklissarové. Bydlí všickni spolen ve zvláštním

stavení blíže kostela. Nejpednjší starostí jejich jest buditi
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a svolávati bratrstvo k službám božím, což se dje malým

zvonem (budíkem) nebo klepáním na prkno a železný prut

v uritý as. Velikých zvon (kambany) užívá se pouze v ne-

dli a ve svátek. Dále mají rozsvcovati lampiky, svíky a

podle poteby je shasínati. Metou podlahy kostelní a stírají

prach, což se dje nejdkladnji ped svátky velikononími,

kdy se vysmejí celý kostel, umyje mramorová dlažba, vylešt

mosazné svícny, stíbrné lampy a vycídí se sklenné tabule

oken, aby se všechno tpytilo nejistším leskem. Ostatní ko-

stelní práce záležejí ješt v hotovení svíek voskových a v pí-

prav kolyvy, která se rozdává mezi pítomné po ukonené po-

božnosti v jistých dnech. Pi ustanovování kostelník hledí

se k tomu, aby byli aspo tenái a pomáhali v kostele ísti.

Oltáník pisluhuje pi oltái. Povinností jeho jest

pipravovati pro knze sloužícího roucha bohoslužebná, pomá-

hati mu pi oblékání, starati se o ohe v kaditelnici, kterou

knzi nebo diákonovi kadícímu podává a od nho pijímá. On
udržuje istotu v místnosti oltání, t. j. za ikonostasem, ukládá

do skín pebytené nádobí kostelní pipravuje víno a chléb

k proskomidii, jemu jsou sveny relikvije svatých a estný

kíž, jež vynáší ped oltá, když poutníci pijdou do klá-

štera. Již proto bývá oltáníkem pravideln mnich starší, jemuž

se pidluje astji také i pomocník i-li paroltarnik (pod-

oltáník).

tec i-li peditatel jest povinen ísti v kostele urené

modlitby a knzi pi odbývání liturgie odpovídati. Denn jest

povinnen pedítati hodinky duchovní (asy), modlení plnoní
a veerní v pedsíních chrámových.

Kanonarch i-li kanerchis pedíkává kanóny, kon-

daky, písn sedální, stichové a jiné modlitby obma stranám

klíru ; musí mezi levou a pravou stranou s knihou v ruce spšn
choditi; kanerchovati znamená tolik co pednášeti kanón.

Psalt, kostelní zpvák, musí umti zpívati v osmi tóni-

nách, které se vystídávají v prbhu osmi nedl. Psal tiká

jmenuje se kniha, jež obsahuje písn kostelní v nápvech
všech tónin.

Prosforí jest peka prosfor, jichž se používá pi
liturgii; prosfory pekou se jednou týdn ve zvláštní díln, kde

se pechovává i mouka, k tomu úelu jemnji umletá. Prosforí

10
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má na starosti i všechny klášterní kaple, v nichž se slouží ve

všední den liturgie.

Služby, dosud jmenované, tvoí tak zvaný klír aneb klíros,

jenž se úastní obad církevních ; v kostele dlí se na pravý

a levý klír, podle toho, kterou stranu zaujímají lenové jeho

v pvnici. Mniši pravideln drží se té strany klíru, kterou

si na poátku zvolili; ostatn jest zvykem, že mladší mnich

jde na tu stranu, kde sedí jeho staec. Kdo bývá lenem klíru,

nazývá se prost církevním (t. j. lovkem).

Škifelak, po ecku skevofylak, jmenuje se opa-

trovník skladiš uvnit klášter. Podle toho, jaká soustava

vládne v kláštee, bývá služba jeho více nebo mén rozsáhlá.

Kde panuje diortum, tam pijímá hosty vzácnjší, hostí je,

starcm shromáždným v síni sborové posluhuje, mnichm vy-

dává koalku, stevíce, mýdlo a jiné vci, které byly zakou-

peny pro potebu klášterní a na rozdanou mezi bratrstvo. Pi
kinovii spadá do oboru škifelakova vydávání odvu již ušitého;

nesnadnou úlohou jeho bývá vyhovti zvláštním páním je-

dnotlivc.

Trapezár jest mnich, jemuž svena jest služba v tra-

peze, t. j. ve spolené jídeln. Dohlíží, aby jídla i nápoje byly

v as pipraveny a na stoly pineseny. Náiní jídelní nalézá

se pod dozorem jeho, as k obdu oznamuje uritými údery

na visací desku. Kde se mniši nescházejí k spolenému stolo-

vání, tam vydává trapezár chléb, víno a ocet; bývá vinární-

kem, nebo chová u sebe klíe od sklepa, kde má dbáti o po-

ádek a istotu. Má pomocníka, zvaného partrapezár.

Archondár, také fundarží zvaný, koná službu na ar-

chondariku ili fundariku, což jsou místnosti hostinské, dosti

prostranné, v nichž se pijímají pocestní rozliných stav a po-

volání. Tam panuje ilý život, zavítá-li celá tlupa poutník,

aby se poklonila v kostele a klášteru njaký dar zanechala.

Pi fundariku bývá zvláštní kuchyn a v pípad poteby pi-

dluje se k posluze více mnich a není-li jich i placení dl-

níci. Archondár sdluje pání host a hledí jim ve všem vyho-

vti podle pomr klášterních.

Dochiar jest rozdlovatelem rozliných potravin, v klá-

šteích potebných. Má v zásob olivový olej, kozí sýr, oví

máslo, rozmanité luštniny, nakládané olivky, cibuli, sl, naso-
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lene i erstvé ryby. Vše dává v uritém množství bratrstvu a

klášterní eledi; kde jest zavedena kinovia, vydávají se po-
traviny pouze do obecné kuchyn.

Žitar pijímá obilí rzného druhu, istí je pomocí
mlýnku, síta nebo ešeta a posílá mlít do mlýna bud vodního
nebo žentourem hnaného. Žitanica znamená tolik, co sýpka
obilní. Krom obilí hlavním inventáem jejím json pytle, tkané
ze srsti kozí.

B r a š n a r prosévá mouku, ze mlýna pinesenou a vydává
k dlání chleba. Mouka (brašna) pechovává se v místnosti

suché; tam zízeny jsou píhrady, ve kterých se mouka dobe
ušlape, aby se nepokazila a vydržela až do nového obilí, nebo
se mele pouze v dob zimní.

Pekai chleba mísí a pekou chléb pšeniný teba každo-
denn; spoteba chleba ídí se lidnatostí kláštera a potem na-

jatých dlník. Dva nebo ti bratí zamstnávají se míšením
bochánk, jeden hledí sob pouze pece (furuny) a jmenuje se

furunží; pekárn pezdívá se také majupnica od slova „rnaja",

tolik co kvas.

Mager (kucha) pipravuje pokrmy pro lid pracující i pro
mnichy v klášteích spolených, nebo pi diortu vaí sob bratr-

stvo samo. Jemu k ruce pidán jest jeden nebo dva poslušníci,

kteí se zovou parmagerové.

Kupusí jest mnich, jenž pevzal službu nakládati zelné
hlávky (kupus), okurky, nezralá jablíka rajská, zelené lusky
paprikové, a denn je klášterníkm vydává. Mezi eky dotyné
služby není.

Bolniar jest ošetovatelem nemocných a zárove jejich

léitelem, má-li njaké zkušenosti lékaské. Jinak volá se pi
tžších nemocích nkterý praktik, jichž po Sv. Hoe jest dosti.

Nejvíce užívá se v pípad onemocnní jednoduchých prostedk
domácí lékárny, pi vtším potu nemocných pomáhá v poslu-
hování parbolniar.

Ponocný chodí v noci po chodbách klášterních, hlavn
se zetelem k nebezpeí požáru, aby jej zamezil.

Port ar zastává službu vrátného a sedí po celý den ve
své komrce u vrat klášterních. Klíe od vrat odevzdávají se
na noc igumenovi

; kde je diortum, chová je portar u sebe. Ta-
kový má i rozmanité vci na prodej, hlavn tabák a koalku.

10*
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Dikej dohlíží na služby klášterní, na práci emeslník,

v kláštee zamstnaných, na eládku a vbec všude, kde to žá-

dají zájmy klášterní; bývá hlavním vykonavatelem naízení igu-

menova nebo epitropova.

V nkterých klášteích jest zaveden úad knihovníka, úet-

ního a pro náhlou potebu vyslati nkoho ven z kláštera, jest

vždy zpsobilý mnich bez služby domácí pohotov, aby se

mohl i na delší cestu vydati.

Pihlédneme-li k službám venkovským, t. j. mimoklášterním,

jest klášteru nejbližší kuchyská zahrada, ve které zahrad-
ník obývá domek s nkolika nádenníky ku pstování rozliné

zeleniny.

Mnich atlar dohlíží na krmení a ištní mul, uruje

eládce práci a pijímá v té píin rozkazy pedstavenstva.

V o den i ar, po esku mlyná, jest osoba každému klá-

šteru nevyhnutelná. Mlýny zaízeny jsou obyejn pouze na

jeden kámen. Síla hybná bývá bu voda, vítr anebo koský po-

tah. Pytlování mouky provádí teprve v kláštee brašná. K na-

držování vody jest nad mlýnem vodojem, z nhož se pouští

voda na kolo, jež bývá zaízeno bu na vodu spodní nebo

svrchní.

Na behu moském žije arsenadží, pod jehož dohlídkou

pijíždjící lodi plachetní se vyprazdují anebo plní. Pivážení

obilí a sena jest pro kláštery nevyhnuteln potebné. Dodávají

je metochy. Vývoz vztahuje se hlavn na devné uhlí a sta-

vební materiál.

L o z a r, tolik co vina, žije mimo klášter na vinici, z pra-

vidla ve vtším dom spolen s nkolika soudruhy. Leckde za-

ízena jest i kaple k domácí bohoslužb. Lozar oezává vinné

kee a istí je od planých výhon, mladé hrozny poprašuje sir-

ným kvtem a chrání úrodu ped nepovolanou návštvou a škodou

zvíat. Do kláštera pichází ve dni svátení k službám božím.

Lozar, jemuž sven jest dozor nad ostatními lozary, slov ekonom.

Ekonom nazývá se každý mnich, pod jehož dozorem se

koná jistá práce bud! s eládkou nebo dlníky, mistry nebo

i mnichy; tak ustanovuje se ekonom, když se nco staví, pi

sklizni obilí, sena, vinobraní, vbec všude, kde více pracovník

jest zamstnáno.

Celník jest hlavou pastý, kteí hlídají dobytek klá-
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šterní. Kde se v lét zdržuje stádo, tam mešká i celník; v zim

sthuje se tam, kde stádo pezimuje. On hlavn má zabrániti,

aby pastevci pod rukou neprodávali dobytek, nebot není zá-

znam v píin velikosti stáda, a ani sám celník nemže ze-

vrubn udati poet nebo stáí skotu sob sveného. V posledním

ase nkolik klášter rozprodalo svá stáda, tak že mnich pi

tomto odboru hospodáském málo jest zamstnáno.

Každý klášter má v Kareji svj koak, t. j. dm, ve kte-

rém bydlí zástupce kláštera (antiprosóp) a vedle nho druhý

mnich, jenž pijímá hosty nebo klášterní bratí na nocleh, pi-

jdou-li za njakou záležitostí do Kareje. Hlída koaku jmenuje

se koak í. Jest to úad venkovský, v nmž se mniši stídají,

jako v jiných službách. Podobn dje se i s ekonomy na dvor-

cích klášterních.

Obec mnišská má své zástupce jak v Caihrad, tak i v So-

lun, vždy po jednom lenu, jenž slov epitrop Svatohorský a

stojí v stálém písemném spojení s Protátou. Epitrop Caihradský

odvádí poplatek do státní pokladny, epitrop Solunský udržuje

stálý styk s valim i-li místodržícím vilajetu Solunského, k n-

muž Sv. Hora náleží.

V nkterých klášteích zamstnávají se mniši emeslem,

kterému se vyuili ped složením slibu mnišského; jsou to hlavn

ševci, krejí, pak zedníci a truhlái. Mén jest kniha a hodi-

ná. Žijí-li v kláštee, kde jest kinovia, dostávají látku, ná-

stroje a jiné poteby od kláštera, ale za výrobky své nedostá-

vají odmny, ježto zamstnání jejich se pokládá za službu

domácí. V diortu si emeslníci tito sami všechno kupují, ale co

zhotoví, mohou svobodn prodati, nebo provozují emeslo své

pouze tenkrát, když služba obecní, kterou pijali, to dovoluje.

4. Bohoslužba.

Chceme-li seznati bohoslužbu klášter Athonských, potebí

pedevším znáti místo, kde se odbývá, totiž kostel ili cer-

kov, chrám nebo sobor. Jest to místnost nejprostrannjší, kde

mniši se shromažují. Malé kostely jmenují se kaple (pareklesion\

a chrám v škit kyriakon (dm Pán). V chrám koná se ranní

a veerní modlení každého dne a liturgie v nedli i ve svátek,

kteráž všedního dne se odbývá v pareklesiích. Kostel klášterní
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stojí pravideln uprosted dvora a má podobu podlouhlého ty-
úhelníka. Východní stna tvoí jeden vtší a dva menší vý-

stupky, kdežto stny severní a jižní v tch místech, kde pvci
stojí, také z áry pímé vystupuje, takže pvnice nabývá tvaru

kíže. Kostel, vystavný na základ rotundy, lze spatiti pouze
v kláštee Russiku, jakož mniši ruští vbec se pidržují svých

zvyk domácích. Každý kostel má nkolik kubet (kupolí), menší
nebo vtší velikosti, které, jako celá ostatuí stecha kostelní,

jsou pokryly olovem. Na vrcholu každé bán i-li laterny jest

upevnn železný kíž. Vnitek kostela rozdlen jest na pedsín,
pvnici a místo oltání. Pedsí (paperta, pitvor) jest západní

díl chrámu, kde také hlavní vchod se nalézá. Pravideln bývají

dv pedsín, z nichž první slov „veerní" a druhá „plnoní",
podle modliteb, jež se tam pedítají. asto tvoí první pedsí
sloupoadí, se všech stran zasklenné a sedadly opatené. V n-
kterých klášteích naléeá se v pedsíni chór, jenž jest bud! kaplí

nebo v nm postavena bývá knihovna. Po stranách pedsín,
k severu a jihu, jsou nkdy pistavny kaple, do nichž se vchází

skrze první nebo druhou pedsí, které ostatn od druhé ásti

chrámu, t. j. pvnice, zdí nebo mohutnými sloupy jsou oddleny.

Na sted chrámový bývá vše vynaloženo, aby se stkvl oslují-

cím leskem, záil drahocennými tvary a vzácnými stkvosty,

nebo ím klášter bohatší, tím nádhernjší okrasy pekvapují

tam cizince. Již podlaha, pokrytá kvítkovaným mramorem rz-
ných barev, vábí oko navštvovatele. tyi sloupy, každý z jed-

noho kusu mramoru, tvoí sted a jsou podporou nejširší ku-

pole, se které dol visí etzy, na nichž zavšen jest peste

okrášlený chóros, jinde jsou rozliné lustry, svítilny, lampiky;

obrazy, na sloupech upevnné, jsou ásten stíbrem nebo zlatem

pokryty a drahokamy posázeny. Veškerá devná ezba jest siln

pozlacena, jmenovit ikonostas po celé své šíi a výši poskytuje

pohled velkolepý. V pvnici dlí se pvci na dv straoy, pravou

a levou. Tam má své keslo igumen a je-li tam ješt jedno,

jest ureno pro biskupa, když tento slouží. Tetí a nejsvatjší

ást kostela jest oltá za ikonostasem s dvma postranními míst-

nostmi, ze kterých pravá, hledírae-li k východu, nese jméno

diakonik, druhá na levo proskomodie, v níž knz koná pede

mší obt nekrvavou. Kostel uvnit bývá obyejné vymalován

velikými obrazy píbh evangelických i rozliných svatých,
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svtských i duchovních. Krom stolic, u stn postavených, není

v papertách jiného nábytku. Stolice (po ecku stasidi) jsou za-

ízeny spíše k stání než k sedni ; sedadla lze vyzvednouti.

Sedadla tato bývají asto ozdobena umleckou ezbou ze deva

Obr. 7. Ikonostas v chrám Karejském. (Ped ikonostasem jest vidti shora

visící chóros).

oechového. Kostely jsou zbudovány ve slohu byzantském ; široká

okna, rozdlená sloupem na dv poloviny, jsou hlavním jeho pí-

znakem. Starší chrámy udržely se v klášteích Veliká Lavra,

Iver, Vatoped, Chilandar, Dochiar, Xenof a v Kárej i.

Ikonostas t. j. místo pro ikony, oddluje nejvýchod-

njší vnitní ást chrámu od pvnice. Jest to devné pažení,

které se táhne od strany jižní k severní a iní oltá ne každému
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pístupným. Ped nkolika stoletími nebývalo ikonostasu prken-

ného, nýbrž stavlo se troje dvousloupí, ímsou mezi sebou spo-

jené. Každé dvousloupí (distillon) naznaovalo dvée, ostatní

prostora byla zamížena. V starších kostelích Athonských jsou

dosud zachovány distillony, ped nimiž postaveny nynjší ikono-

stasy. Kdy se to stalo, nelze pesnji uriti. Porfyrij Uspenskij

tvrdí, že Rusové pijali formu ikonostasu od Kopt. Mniši Athonští,

když od století 16. zaali hojnji navštvovati Rus, oblíbili sob
tuto novotu a zavádli ji v klášteích svých. Ikonostasy nynjší

jsou podle místnosti vyšší nebo nižší, ze deva umle vyezané,

pozlacené a obrazy v nkolika adách okrášlené. Mají troje dvée,

z nichž prostední bývají nejvtší a jmenují se cárskými, ježto

skrze n se pinášejí svaté dary na oltá. Krom knží není

nikomu dovoleno jich použíti. Cárskou bránu uzavírají mížo-

vané dvoukídlé dvée. Krom toho však ješt záslona (závsa,

po ecku katapetasma), asto velmi nákladná, na šrách zav-

šená, na tu nebo na onu stranu mže býti zatažena. Dvée jižní

vedou k diakoniku, dvemi severními vynáší se evangelium,

chléb a víno velikým vchodem; oba otvory zakrývají záclony

z látek mén stkvostných nebo lehké dvée jednokídlé, na nichž

bývá vymalován bud andl strážce nebo nkterý ze svatých jáhn.

Ve spodní ad obraz ikonostasních zastoupen jest Spasitel,

Matka Boží, Jan Ktitel, dále obraz chrámu t. j. vysvcení jeho

a obraz nkterého svatého, jenž v kláštee zvlášt ctn bývá,

na p. jeho zakladatel. V druhé ad jsou umístny obrazy,

pedstavující dvanáct hlavních svátk kesanských, v tetí ad
všichni apoštolé a jeli ješt ada tvrtá, nkteí proroci ; vrchol

ikonostasu zdobí kíž s Kristem, po jehož boku nalézá se Matka

Boží a Jan evangelista. Ikonostas bývá na rovni s dlažbou ko-

stelní krom jediného stupn ve dveích, který jest vlastn pra-

hem; tak zvané ambony není. Ikonostasy v kaplích ídí se podle

místností; jsou nižší, mén nákladn provedeny, mají asto pouze

dvée dvoje, stední a severní, obraz bývá v ad dolní nej-

výše tvero, ady horní bu není nebo nalézají se v ní apošto-

lové. Ikonostasem jmenují také podstavec, všelijak umle ozdobný

a baldachýnem opatený, na který se klade obraz svatého, jehož

památka se práv svtí.

C h ó r o s jest mosazný kruh, který visí na etzích upro-

sted chrámu (viz obr r 7.). Rozpíná se po celé šíce kupole. Skládá
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Obr. 8. Zázraný obraz Matky Boží „Trojí uice" v Chilandaru.
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se z nkolika ástí, které mezi sebou jsou spojeny šarnýry ; ozdobou

jeho bývají obrázky, umlé kvty, hedvábné tapce, sklenné

koule a opravdová pštrosí vejce, hlavn však množství svíek,

které, když se rozsvítí v as noní bohoslužby a chóros se roz-

houpá, aby delší as v pohybu krouživém setrval, vypadá to

jako hvzdy, jež ve vesmíru se otáejí. Uvnit chóru visí veliký

svícen korunní, obyejn mosazný s mnohými svíkami, z nichž

se všecky nerozsvcují. Pohybuje-li se chóros, rozhoupá se

i svícen. Podobných lustr, tebas o nco menších, nalézá se

v pvnici i pedsíních nkolik. Od nich liší se polykandila, což

jsou lampy na svtlo olejové se tymi neb šesti rameny a to-

likéž menšími lampikami; kandila jsou jednoduché nádoby

tvaru vejitého, v nichž zasazena bývá sklenná miska, naplnná

olejem s tenkým kouskem hubky, jenž se zapaluje. Visí na tech

etízcích ped obrazy a hoí stále. Ped nkterými obrazy, které

platí za zázrané, pálí se vtší poet kandil, jež jsou zhotoveny

z mdi nebo i ze stíbra.

Analogie (analoje) nacházejí se v každém kostele v nkolika

formách. Jsou to stoleky vyšší nebo nižší, obyejn šestihranné

a asto velmi umle vykládané slonovinou, perletí a želvovinou.

Na nízké analogie kladou se ostatky svatých a kíž, vystavují- li

se k veejnému líbání; analogií vyšších užívá se pi teuí knih,

které by jinak peditatel musel držeti v rukách. Na každé

stran pvnice stojí jedna analogie. Jsou i analogie skládací

a jednonohé. První staví se ped jáhna, když te evangelium,

druhé když pedítá ást spis sv. otc. Je-li tení odbyto,

analogie se odstraní.

Ikona jest ecký název obrazu nábožného pedmtu.
V církvi východní požívají obrazy vtší úcty, než-li u jiných vy-

znání. Na Hoe Athonské malují se dosud na silná prkna cypi-

šová nebo' kaštanová. Pomr šíky a výšky bývá pravideln 2: 3.

V pvnici nalézá se obraz nejvíce, nebo krom ikonostasu

jsou postaveny okolo ty sloup mramorových, obloženy jsouce

bohatou pozlacenou ezbou, pedstavující rámce a baldachýny.

V kostelích ruských, kde není stnomalby, zavšují se ikony

libovoln také po zdech. Ikony, zvláštní úct se tšící, dostávají

„ízu" t. j. pokrývají se stíbrnými nebo pozlacenými plechy,

tak že z malby lze vidti pouze obliej a ruce. Obklady po-

dobné pocházejí nejvíce z Rusi, kde každý zázraný obraz kryje



154

se drahocennou ízou. Skoro v každém kláštee chová se aspo
jedna divotvorná Matka Boží, jejíž obraz jest velmi asto sta-

rého pvodu a podle ústního podání zpsobil ukolik zázrak.

Nejznámjší ikony mariánské na Sv. Hoe jsou t. zv. Trojruica

v Chilandaru (obr. 8.), Vratarnice v Iveru a Matka Boží Kukuzelova

v Lave. V Kareji ikona chrámu obecního jmenuje se „Dostojno

jest". Bohorodika poustevny Chilandarské Sávy Osvíceného slov

Mlekopitatelnica (t. j. mlékem živící, kojící). Vatoped honosí se

nkolika obrazy Matky Boží, jimž se piítají zázraky, mezi

nimiž první jest ta ikona, která byla nalezena ped nkolika

stoletími ve studni a pi ní svíka hoící. Pantokrator jmenuje

svou Matku Boží „Gerontissou", klášter Dochiar „Skoroposluš-

nicí". Všechny podobné obrazy mariánské stojí bu na místech

význaných v kostelích nebo ve zvláštních kaplích, odkud v den

slavnostní do hlavního chrámu se penášejí. V tom pípad jest

uren mnich, zvaný „prosmonar", jehož povinností jest místnost

v istot držeti, svtlo vné ped obrazem udržovati, urené

modlitby denn tam ítati a zbožné navštvovatele k celování

obrazu pipouštti.

Oltá (prestol) jest vždy tak postaven, že knz pi ko-

nání služby k východu hledí. Má tvar tyrúhelníka a výšku

o nco vtší, než stl obyejný. Stojí na tyech nohách a zho-

toven bývá nejvíce ze deva. Spodní ásti oltáe užívá se i jako

relikvijáe, kde v truhlících nebo ve skíních jsou ostatky sva-

tých uloženy. Ježto oltá pedstavuje hrob Kristv, pokrývá se

nejprve bílým plátnem (sraica), ímž se naznauje ona látka,

do které tlo Kristovo v hrob bylo zavinuto. Na tomto plátn

spoívá povlak druhý, vždy barvy jasné a úpravy stkvostnjší,

na vrchu oltáe prostena bývá tkanina, do které se vkládá

antimíns, hedvábný to šátek s vyšíváním, pedstavující uložení

Krista do hrobu. Výklad slova antimíns sluší hledati ve slovích

„anti
u

a „mensa", která znamenají pedložku „místo" a podstatné

jméno „mensa", ježto kam se položí antimíns, mže se pinésti

obtování, které bez antimínsu konati se nemže. Antimínsy

pedstavují tedy penosné oltáe. Jsou posvceny od biskupa, a

bývají v nich našity ástice ostatk nkterého svatého. Na oltái

stojí jeden kíž vtší a asto i nkolik kížk menších, leží tam

evangelium, nalézá se tam schránka na uschovávání daru božího,

z nhož knz vždy uloží nkolik kousk pro náhlou potebu.
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nemocným, a dva svícny na voskovice. Oltá zastínn jest bal-

dachýnem, který v polokruzích nad ním se rozpíná a na sloup-

cích spoívá. Bývá to bohat pozlacená devoezba. Oltá lze

voln obcházeti. Pi zadní stn ikonostasu postaveny jsou

almary na kostelní odv, ve zdech chrámových po každé stran

oltáe zapuštny jsou skín, jež slouží ku pechovávání relikvijí

a oltáního náiní, jehož se zídka užívá. Podané zde vylíení

oltáe nehodí se na kaple klášterní nebo poustevnické, kde oltá

nahrazen jest výklenkem ve stn východní, osvtleným oknem
5

kdež nalézá se kalich, evangelium a ostatní vci liturgické.

Kíž (krst) byl díve tyramenný, pozdji ustálil se zvyk

dlati kíže osmiramenné nebo pipevována nahoe deska s ná-

pisem a dole stupátko, podpírající nohy Ukižovaného. Kíž
oltání bývá obyejn devný, ale jest hojn okrášlen stíbrem a

zlatem. V každém kláštee nalézá se vždy nkolik ozdobných

kíž. Jsou to vtším dílem dary panovník, které se chovají

jako starožitnosti nebo klenoty. Jinou vzácností klášter Athon-

ských jsou kíže, zhotovené ze deva pravého kíže Kristova,

na doklad ehož mají svdectví, od patriarchy vydaná. Klášter

Xiropotam jest majitelem kíže, dv píd dlouhého, dva prsty

širokého a na prst tlustého, na nmž jedno prohloubené místo

prý pochází od hebíku a dodává kíži tomu tím vtší ceny.

Také Chilandar ml znanou ást svatého deva, která vážila

okolo 250 gram. Ped nkolika lety udlány z ní dva vtší a

jeden malý kížek. Všecky takové kíže, jejichž svtle kávové

devo, plné drobných trhlin, jest obloženo zlatem a posázeno

drahokamy, uloženy jsou ve stíbrných krabicích a vystavují se

k líbání píchozím poutníkm. Používá se jich též k svcení

vody. Vynese-li se kíž od oltáe (krst estný), obnaží každý,

v kostele se nacházející, hlavu svou. Svátek nalezení a pozdvi-

žení kíže svtí se na Sv. Hoe okázale od 14.—26. záí (krstov

den). Slov též kíž oživující (životvorjašti), což podle legendy

pochází od zázraku, jenž se stal pi nalezení jeho. Ponvadž

místo jednoho nalezeny byly ti kíže, aby se poznalo, který jest

kíž Kristv, položili na n mrtvého ; na kterém oživnul, ten byl

íznán za kíž pravý. Mniši, kteí se zanášejí ezbástvím, zho-

:ovují malé i vtší kíže ze deva zimostrázového (šemšir), asto

losti umle. Krom Krista rozpjatého bývá na nm vyryto

vzkíšení a nanebevstoupení Pán, pak píbhy ze života P.
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Marie a nkterých apoštol. Rytiny bývají po obou stranách

kíže. Podle množství vyrytých obrázk stoupá cena kíže.

Relikvije svatých (mošti) nashromáždny jsou naSv.

Hoe v dosti znaném množství a protože v zemích balkánských

relikvije z dob starších se nezachovaly, požívají ostatky rzných

svatých otc a muenník veliké úcty mezi lidem obecným,

který tebas dalekou pout koná, aby se jim poklonil. Kosti vt-

šího objemu, jako lebka, noha, ruka uloženy jsou ve skínkách

stíbrných tím zpsobem, že pouze ást jich z obložení vyniká

a mže se líbati. Lavra a Iver mají almárky s 12 truhlíky

ostatk, seadnými podle 12 msíc. Dostaví-li se poutníci do

chrámu, vynese oltáník nkolik tch krabic relikvijných na la-

viku ped ikonostas, cizinci se pokloní, pokižují; líbají ostatky

a kladou na talí libovolný dar penžitý.

Na Sv. Hoe jest biskup (vladyka, po ecku despot)

nejvyšší hodnostá církevní. Sídlí tam vždy nkolik biskup,

kteí se dobrovoln vzdali svých hodností, aby ukonili v pokoji

život svj, vyvolivše sob za tím úelem klášter nebo osamlou

kellii za stálé bydlišt. Nkdy však bývá jim vykazována Sv.

Hora za bydlišt nucené od patriarchy pro njaký pestupek.

Biskupové bývají zváni do klášter za píinou odbývání slav-

nostních bohoslužeb na vtší svátky nebo za tím úelem, aby

udlili svcení jáhnm, knžím i archimandritm. Mohou to

initi i biskupové cizí, kteí picházejí na Athos pouze na ná-'

vštvu, jest však potebí, aby mli od patriarchy doporuující

list. V nynjší dob nedovoluje se, aby bulharští biskupové

v klášteích Svatohorských sloužili. Každý klášter mívá v zásob

oblek archijerejský, jehož vrchní ást slov sakkos a obléká se

pes hlavu. Sakkem odívali se císaové Byzantští, podle nichž

se ídili pozdji i vyšší hodnostái církevní. Sakkos tpytí se

zlatem a stíbrem. Bývá na nm vyšito množství kížk a protc

ekové jej nazývají „polystavrí" t. j. mnohokížní. Archijerejovi

náleží výhradn omofor nebo náramuík, což jest úzký, peste

vyšívaný pruh látky, který se klade na ramena. Bez omoforu

nemže vladyka konati žádného církevního obadu. Koruna i-lil

mitra zhotovena bývá z drahého kovu s rozmanitou ozdobou

Nahoe jest uzavena a opatena malým kížkem. Na prsou nos:

biskup kíž na zlatém etízku a obrázek Matky Boží vejitóhci

tvaru v drahocenném obložení, zvaný „panagia" (pesvatá),
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Žezlo ili baston, odznak to moci archi.jerejské, jest hl neoby-

ejné délky, na jejímž horním konci svíjejí se dva hadi s hla-

vami, proti sob postavenými. Hole starší, zvané pateritsa, koní

se kotvou ze slonoviny. Hl znamená otcovskou péi biskupovu

o svené stádo duchovní. Mantija jest široký plást! bez rukáv,

který biskup obléká pouze tenkrát, když jde v prvodu. K oltái

v ní nepistupuje. Jest z látky lehké, barvy fialové. Dlouhé

vleky pi krku a u dolního kraje vyšity jsou tabulkami, ped-

stavujícími Starý a Nový Zákon, jediné to prameny uení ke
sfanského. Jak na mantiji, tak i na sakku pipevuje se nkolik

rolniek podle dávnovkého obyeje. Obléká-li se biskup, dje

se to ped liturgií uprosted pvnice, pi emž jej obsluhují

knží a jáhnové, držíce každý v rukách njakou ástku odvu
jeho.

Archimandrita má právo nositi po boku nábederník

nebo nákolenník a na prsou kíž. Nábederník, stihu podlouhlého,

sáhá od pasu ke kolenm. Ozdoben jest tepením a tapci a

uprosted má kíž nebo hvzdu.

Oblek knze skládá se z pti kus. Nejspodnjší jest

podrízník barvy svtlejší, sáhající od krku až k nohám. Poruí

nebo rukavice jsou z jakékoliv látky ušité a vyzdobené náramky,

jež znamenají provazy, kterými Spasitel na rukách byl spoután.

Epitracbyl podle eckého slova „trachylos", vlastn nášijník,

jest hlavní ástka odvu popského ; zavšuje se na krk a visí

pes prsa dol k nohám; zhotoven bývá z rznobarevné látky,

asi dv pídi široké, a okrášlen jest bohatým zlatým a stíbrným

vyšíváním. Má pedstavovati jho, které knz na ramena svá

pijal. Bez epitrachylu nemohou knží vykonávati obad.
Pásem (pojasem) pitahuje se podrízník a epitrachyl k tlu.

Konen celé tlo pokryje felon. Tento nemá rukáv a obléká

se pes hlavu. Ponvadž podobn asi se odíval Kristus se svými

uenníky, proto tento tvar pijat mezi roucha kostelní. Nyní

ovšem felon se zhotovuje z látek tžších, bohaté ozdobených.

Jáhen, jenž chce v kostele sloužiti, vezme na sebe

stichar a orar. Stichar podobá se dlouhé ke šili z látky lehké

i tžší ; rukávy jsou krátké, ale za to široké, lemování stíbrné

nebo zlaté. Oraru používá výhradn jáhen. Je to úzký pruh

tkaniny tak dlouhé, aby se jím mohl kížem na hoejší ásti tla

opásati. Hlavním nádobím kostelním, kterého jáhen používá pi
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bohoslužb, jest kaditelnice (kadilnica), ježto jest zvykem pi
každém obade církevním hojn okuovati, a to nejen pedmty
kostelní, nýbrž každou osobu, a jest to mnich nebo laik. Užívá

se dvou druh kaditelnic. Je to nejastji pánev a víko, visící

na etízcích, na kterých pipevnno jest nkolik malých rolniek,

jejichž cinkot upozoruje vící na blížícího se jáhna. Jindy

kaditelnice má podobu loky s poklopem a držadlem, kterou se

pohybuje pravidelné v taktu od jedné strany ke druhé. Kadidlo

dává se v zrnkách na žhavé uhlí a jmenuje se vbec tymián.

Nkde mají modely t. j. napodobení kostela v miniatue, ze zlata

nebo ze stíbra provedené, zvané po ecku „kivot", nkolik

kilogram tžké. Tchto používá se pi bohoslužbách slavnjších

tím zpsobem, že jáhen drží levou rukou kivot na levém ramen
a pravou rukou okuuje.

K bohoslužb jest nevyhnuteln potebí dále klepadla,

zvon, neporušeného erveného vína a chleba t. j. prosfory,

kolyvy a svítiva t. j. istého devného oleje a voskových

svíek.

Klepadlo (klepalo), na nž se klepe kladivem devným
nebo železným, jest rovnž devné nebo železné. Klepáním svo-

lávají se mniši do kostela nebo oznaují se jisté oddíly v boho-

služb. A každý klášter má zvony, zstalo pece klepání ve

zvyku podle starého obyeje, jemuž se dává pednost již proto,

že je snadnjší. Klepe se na trojí zpsob: na klepadlo malé,

veliké a železné. Klepadlo malé, jinak „bilo" (pvodn zajisté

bidlo) zhotovuje se z prkna, asi ti metry dlouhého a deset

centimetr širokého; uprosted, kde se drží v ruce levé, jest

užší. Pravicí se klepe, ne však na jedno místo, nýbrž od stedu

ke konci a pak zpt, ímž se vyluzují z nho dosti píjemné

zvuky. Klepadlo dobe „pje", když jest zhotoveno z lehkého

a tvrdého deva a na obou koncích se vyvrtá nkolik dírek.

Kostelník klepající obchází volným krokem chrám a zastavuje se

na jeho rozích, kde má odíkati kratikou modlitbu, pi emž
sob ponkud odpoine. V noci chodí i po dvoe klášterním,

vyzývaje bratrstvo ku povinné návštv kostela. Klepadlo

veliké jest tlustá fošna, rozliné délky, která visí na dvou

etzích. Na ní se tlue devnou palicí pouze nkolikrát

v jistých pestávkách. Jím svolávají se klášterníci bud ku spolené

práci nebo k obdu a veei tam, kde jest zavedena kinovia.
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Používá se ho i pi nkterých výkonech církevních. Klepadlo

železné (zveka) jest prut železný, metr dlouhý, ro\ný nebo na
zpsob podkovy zakivený, na njž se klepá palikou železnou.

Zvlášt dojímá zvuk jeho, zazní-li udeení trojí bu v hluboké
noci nebo za dne na znamení, že jeden z bratí klášterních se

odebral na vnost.
Zvonici má každý klášter bu zdnou nebo devnou,

v níž visí zvony rzných rozmr. Zvony (kambany) jsou upevnny
na bevnech, v pohyb se neuvádjí, nýbrž tlue se do nich

srdcem. Zvonní vyžaduje delšího cviku a dje se zpsobem
zvláštním. Na každé srdce zvonu jest pivázán provaz, který

bu nohou, bu rukou se tahá, škube, slab nebo sijn. asem
má udeiti i kladivo do zvonu a tak kostelník jeden má v práci

teba i šest zvon, na kterých provádí najednou, je-li vycvien,
souladné zvonní. Zvon v klášteích mnoho se neupotebuje;
zvoní se jen tenkrát, když se odbývá liturgie ve velikém kostele,

pak pi východu a návratu processí, nebo pi píchode poutník
i jednotlivých host, jsou-li to vyšší hodnostái, a již církevní

nebo svtští. Budíek jest malý zvon, kterým se v noci dává
první znamení do kostela, proto má mnichy buditi. V poslední
dob bylo pevezeno více vtších zvon z Ruska, jmenovit do
skit ruských a nejtžší z nich do kláštera Russika.

Trapezár vydává denn víno k liturgii potebné. Pro-
sfory pee peka, zvlášt k tomu ustanovený, jednou za
týden, Bochánky jsou malé. Na svrchní stran mají vtisk-

nutou peet okrouhlou nebo tyhranuou, která obsahuje kíž,
beránka a jiné symbolické znaky, vztahující se k obti nekrvavé;
nakvašený bochánek než se vsadí do pece, naízne se kolkolem
nepatrn nožem, tak že po upeení se skládá na pohled ze dvou
ástí. K liturgii obyejn dostaují dva takové chleby. Ve dnech
sváteních bére se jich pt, ímž se pipomíná zázrané na-
sycení pti tisíc duší pti chleby. Peetidla jsou vyezána
ze deva a zhotovena od mnich v ezb vycviených. Prostory
ruské bývají siln vykvašené a pipravují se z nejblejší mouky,
;která se piváží z Rusi.

Kolyvu pipravuje kostelník jakožto upomínku za mrtvé.
Bére se k tomu pšenice dobe vyištná, která ješt se vypere,
usuší, v stoup utlue a ve vod vaí, odcedí a nechá vy-
chladnouti. Když se jistá ást její promíchá tluenými oechy,
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vysype se na plochou misku, urovná, pihladí a rozlinými plody,

jako mandlemi, hrozinkami, obloží. Na veliký svátek ozdobí se

kolyva tím zpsobem, že se pokryje vrstvou utlueného cukru,

do nhož se vtlaí rznobarevné cukrovinky. Po as liturgie leží

mísa s kolyvou na nízkém stolku ped ikonostasem, po ukonení

liturgie te knz nad ní motlitbu, naež se vynese z kostela

ped trapezu, kde kostelník lžikou ji rozdává mezi pítomné.

V kinovii rozdluje se kolyva teprve pi obd. Kolyva dává se

také pi rekviem, nebo jako pšenice, do zem vhozená, klíí

a plod pináší, tak i lovk do zem uložený, opt se vzkísí

a povede andlský život. Na svátky netlesné, na p. na Zjevení

Pán, Seslání Ducha sv., v den N. Trojice, a sv. Archandl
koly vy není.

Pro kostel uren jest za svítivo nejistší olej, který vy-

dává msín dochiar v množství uritém. Plní jím kandila,

polykandila, svítilny a fenery, sem a tam po kostele rozvšené.

Hotovení svíek (svešti) má na starosti kostelník, jenž k nim bére

vosk nebílený, žlutý, jak jej koupí od domácích nebo cizích

vela. Jen Rusové užívají voskovic bílých, které z Rusi pi-

vážejí. Tlouštka svíek jest rozdílná. Knot protahuje se tak

dlouho rozpuštným voskem; až svíka nabude potebné síly.

Nejtení svíky, jichž se užívá hlavn k rozsvcování svíek

a lampiek v kostele, šlovou prolozi. Nejdelší svíce, tebas

i iy2 metru dlouhé a pimen tlusté, zovou se lampády;

bývají nastrkány na veliké svícny mosazné. Svíky na chóru

a visutých mnohoramenných svícnech rozsvcují se pomocí dlouhé

tyky a zhasínají se zvláštním kratiknotem, na tyce upevnným.

Jiné dvouramenné svícny spouštjí se kladkou dol s výšky

za píinou zapalování a shasínání. Svíky na ikonostasu se roz-

svcují od zadní strany pomocí lešení, tam se nalézajícího. Vbec
zajímavo bývá pozorovati, s jakým dvtipem používá se roz-

manit umístných kladek, aby se mohly osvítiti i nejvyšší ku-

pole kostelní.

Denní služba církevní dlí se na ti oddíly, totiž na

modlení veerní, ranní a na liturgii. V každém oddílu opa-

kují se ektenie a zpívají se žalmy, krom mnoha jiných modliteb.

asy (duchovní hodinky) sáhají pvodem svým do dávno-

vku, nebo již Židé mli obyej modliti se v urité hodin]

Dlí se na as i-li hodinku první, tetí, šestou a devátou. Cas



161

první te se po ranní modlitb, když zaíná svítati; má pi-

pomínati dobu ranní, ve které Ježíš byl veden od veleknzi

k Pilátovi ; obsahuje žalm 5., 89. a 100. as tetí uvádí na pa-

mt, že Ježíš byl obžalován o hodin tetí; tou se žalmy 18.,

24. a 50. as šestý, nynjší hodina polední, pipomíná ten oka-

mžik, kdy Ježíš pibit byl na kíž ; tou se žalmy 53., 54. a 90.

Vas devátý t. j. o tetí hodin odpolední, kdy Kristus zemel,

tou se žalmy 83., 84. a 85., a to ped modlitbou veerní, nebo

as tento má znamenati i díkvzdání za štastné ukonení dne. Po-

nvadž služba církevní poíná vždy veerem podle zpsobu židov-

ského, jest následující veerní pobožnost prvním výkonem služby

denní. Není-li v ase postním liturgie, tou se v kostele aspo
hodinky. Ped velikými svátky, jako ped hody vánoními a veliko-

noními, hodinky se zpívají. Ponvadž se úastnívali tohoto vý-

konu slavnostního i Byzantští panovníci, pojmenovány byly

hodinky takto odbývané, asy cárskými, název to, který až

dosud se udržel v klášteích Athonských.

Ektenie jmenuje se ada proseb, týkajících se rzných

osob nebo záležitostí, které odíkává knz nebo jáhen stoje ped
ikonostasem jednu po druhé a peditatel mu odpovídá: „Gospodi

pomiluj!" Rozeznávají se ektenie veliká, malá, sugubní a osobní.

Ektenie veliká zahrnuje jistý poet rozliných proseb, celého

svta se týkajících, rodu panovnického, svaté synody, pokoení

nepátel, prospchu mst a kostel, vzduchu zdravým, plodnosti

zemské, plujících po moi a cestujících po suchu, vojín, dobro-

dinc, živých a mrtvých a t. d.

Ektenie malá má obsah podobný, ale ponkud zkrácený

Pi ekteniích, vztahujících se k duši i k tlu, odpovídá pedi-
tatel tikrát po sob „Gospodi pomiluj", což se dje pi ektenii

osobní, týkající se pouze jisté osoby, 30kráte až 50kráte po

sob a má znamenati úsilovnost prosby. Ektenie odíkávají se

jak pi liturgii, tak i pi bdeniích a jiných obadech církevních.

Bohoslužba veerní skládá se z asu devátého, který se

pete v pedsíni, z vlastní veerní pobožnosti, jež se odslouží

ped oltáem a z malého poveerije, jenž se opt odbývá v ped-

síni; poveerij veliký bývá bud ve velikém post nebo ped
vtšími svátky, kdež se spojuje s celononí službou.

Polonoštnica jmenuje se modlitba, která se pvodn
konala o plnoci, nyní však vykonává se podle roního poasí

li
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o néco pozdji. Po ní následuje ihned služba ranní (utena),

která má se skoniti ped svítáním. Dležitou ástí uteny
jest Šestipsalmi, t. j. pedítání šesti žalm, k tomu úelu vy-

braných, které znamenají modlitbu kajícího híšníka; te je

vždy hlasem vážným knz pi zhasnutých svíkách. Pak násle-

duje ektenie, na to dva odstavce žaltáe a kanón svatého, na

ten den pipadajícího. Slávoslovím koní se utena, obyejn
dv hodiny trvající. V nedli te knz evangelium a vynese

pak knihu od oltáe do stedu pvnice za píinou obecného

celování. Po ukonené utené zvoní se brzy na liturgii. Ve

všední den odslouží se tato v kapli, ve dnech sváteních v hlav-

ním chrám.

V klášteích Athonských užívá se t r o j í 1 i t u r g i e, t. liturgie

sv. Basileia Velikého, Jana Zlatoústého a Gregoria Dvojeslova,

kterážto slov též liturgii napedposvécenou (preždeosveštena).

Liturgie Basileia Velikého koná se v prbhu celého roku pouze

desetkrát, jmenovit každou nedli velikého postu, ve tvrtek

a v sobotu týdne pašijového, na Hod boží vánoní a 5. ledna

ped svcením vody. Liturgie Jana Zlatoústého te se po celý

rok, až na dny, ve kterých se odbývá liturgie Basileia Velikého;

v hlavním post pouze v sobotu. Liturgie napedposvcená

ustanovena jest výhradn pro tyicetidenní pst, na všechny

stedy a pátky. Jediný den, kdy se liturgie vbec nekoná, jest

velký pátek.

Každá liturgie poíná proskomidií, t. j. pípravou

svatých dar. To se dje v levém oddíle oltáním. Potebí jest

k tomu kalicha (ááa), piosteného nožíku na zpsob kopí, ko-

vového talíku (diskos), na který se kladou vyíznuté ásteky
prosfory, hvzdice ze dvou oblouk se skládající a pokryté

pestrobarevnou pokrývkou, jež svaté dary chrání ped znei-

štním. Kousku houby používá se k vytírání a vysušování

nádobí oltáního; lžiky jest potebí pi podávání chleba a

vína vícím. Stkvostná pokrývka zahaluje kalich.

Proskomidia vykonává se tímto zpsobem : Knz po

náležité píprav vezme prosforu a vyízne kopím uprosted,

kde peet jest vytisknuta, tyhranný kousek, na nmž zstal

kíž; tato ást jmenuje se beránek boží. Vyíznutí její z pros-

fosy pedstavuje zaíznutí jeho, t. j. smrt Kristovu. Zárove
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kalich naplní se vínem, což znamená prolití krve jeho. Z pro-

sfory druhé vyízne se malá ást ke cti Bohorodiky a položí

se na diskos v levo od beránka. Je-li prosfor pt, vyjme se

z tetí devét kousk na památku prorok, apoštol, muen-
ník a vbec všech svatých, kteréž se položí na pravou stranu

beránka; z ostatních dvou prosfor vezme se více ásteek, asi

tolik, kolik jmen živých nebo mrtvých knz vzpomíná. Tyto

kladou se také na diskos. Pak pokryjí se tyto kousky chleba

hvzdicí a pokrývkou a podobn i kalich. Když knz zamstnán

jest proskomidií, tou se bu s jáhnem nebo i bez nho ped
ikonostasem asy tetí a šestý, naež poíná liturgie. Zbytky

prosfor rozezají se na menší kousky, které po ukonení boho-

služby knz rozdává mezi pítomné. V jazyce církevním jmenují se

antidor, prost eeno také nafora, jež se má pijímati na laný

život. Sluší uvésti, že proskomidie úastní se pouze jeden knz.

Slouží-li knží více, vykoná obad pinesení vždy knz nejmladší.

Nejvážnjší okamžiky další služby jsou : vchod malý, když se pe-

náší evangelium na oltá, trojnásob svatá píse ke cti sv. Trojice, pi
níž se rozžehají svíky po celém kostele a nechávají se hoeti až

do ukonení liturgie; dále jest tení poslání apoštolských (epištol),

což je povinností kanonarchovou, pak následuje tení evangelia

knzem nebo jáhnem a píst cherubínská, jež se dlí na dv
ásti; uprosted písn t. koná se veliký vchod, t. j. penáší se

chléb a víno z proskomidie na oltá
;
jáhen nese diskos s chle-

bem, knz pak kalich. Úastní-li se liturgie knéží více, nesou

ostatní nkterá náiní oltání. Všichni pipomínají, stojíce

uprosted pvnice, jeden po druhém hlasem silným nejprve

patriarchu Caihradského, pak pravoslavné vladae, chrám a

obyvatelstvo klášterní a ke konci všecky kesany živé i mrtvé.

Vážným krokem ubírá se prvod skrze cárská vrata k oltái,

kde se uloží chléb a víno, aby byly posvceny.

Když jeden starší knz odíká v pvnici „Vím v Boha",

vykoná se na oltái promna dar v tlo i krev Kristovu, naež

pvci odzpívají známou píse k P. Marii „Dostojno jest". Když

jáhen pednese nkteré ektenie a duchovník se pomodlí nahlas

jeden „Otenáš", rozdrobí sloužící knz chléb a pustí do vína,

aby pijímal krev a tlo Pán on i ostatní knží a jáhnové,

kteí se úastní bohoslužby. Mezi tím zpívá jedna strana pvc
tak zvaný píastník, t. j. verš krátký co do obsahu, ale roz-

11*
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vláný co do nápvu, jenž se ukoní sloveni alleluja, když zazní

zvoneek od oltáe na znamení, že knéz jest hotov.

Knz i jáhen, teba nesloužili, pijí víno prost z kalicha.

Také hlavy korunované pijímají bez lžiky, ostatní však, jak

mniši, tak i lid obecný pistupují po ukoneném píastníku po

ad k cárským dveím, kde knz s kalichem v ruce stojí a

lžikou drobet chleba a vína každému do úst vloží, což se hned

spolknouti má. Ve vratech severních podává oltáník po koflíku

vína k zapití. Pak následuje modlitba závrená, knz rozdává

naforu a liturgie se koní. Rozdávání nafory pipomíná nkdejší

spolené stolování, jež držívali první kesané po službách bo-

žích, což ostatn na Athon v klášteích spolených dosud se

dje, nebo po kostele jde bratrstvo do trapezy k obdu.

Liturgie Basileia Velikého jest o to delší, že pi posvcení

dar knz te více modliteb a tudíž zpv trvá také déle. Li-

turgie Gregoria Dvojeslova liší se tím, že chléb a víno se po-

svcují pi nkteré pedcházející úplné liturgii v sobotu nebo

nedli, naež se uschovají na stedu a pátek po celý veliký pst.

Známo jest, že nejvrnji koná se liturgie v kathedrálním

chrám v Caihradé a v klášteích Svatohorských, kdežto jinde

nkterá slova jsou pidána, zmnna, nebo vypuštna.

Nejslavnjší služby boží konají se na tak zvané gospodské

a bogorodiné svátky, kterých jest do roka dvanácte, totiž : Na-

rození Pán (24. prosince), Poktní jeho (6. ledna), Hromnice

(2. února), Navštívení P. Marie (25. bezna), Kvtná Nedle

(vaja), Nanebevstoupení Pán, Boží hod svatodušní, Promnní
Pán (6. srpna), Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna), Narození

P. Marie (8. záí), Krstv den (14. záí) a Uvedení P. Marie

v chrám (21. listop.). K tmto svátkm velikým druží se dni

tchto svatých: tí svtitel (30. ledna), 40 muéenník (9.

bezna), sv. Jií (23. dubna), Konstantina a Heleny (21. kvtna),

narození Jana Ktitele (24. ervna), sv. apoštol Petra a Pavla

(29. ervna), proroka Eliáše (20. ervence), sttí Jana Ktitele

(29. srpna), Jana Evangelisty (26. záí), Dimitria Solunského

(26. íjna), archandla Michaela (8. listop.), sv. Mikuláše (6.

pros.), celkem také dvanácte.

Jest tedy úhrnem 24 dní, ve kterých se odbývají služby

celononí (bdenie nebo po ecku agrypnie) podle ádu církev-

ního. Nkteré kláštery Svatohorské svtí také úmrtní den za-
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kladatele nebo velikého dobrodince svého, jako napíklad: Chi-

landar sv. Siraeona a Sávy Srbského, Lavra sv. Athanasia, Sv.

Pavel Pavla Xiropotamského, Dochiar blaženého Neofyta.

O svátcích prostedních pidává se k služb pní žalm
pode jménem polyelej a tení evangelia. Jsou to hlavn svátky

otc církevních, jako Basileia Velikého, Antonia Velikého, Atha-

nasia Alexandrijského, ehoe Bohoslovce, Jana Zlatoústého,

Kyrilla a Methodje, Jana Rylského a palestinských otc Sávy

Osvíceného, Theodosia, Kuthymia Velikého.

Církevní ád rozeznává ješt svátky malé, pi kterých se

zpívá sice veliké slávosloví, kteréž jinak však nemají vlivu na

rušení postu, jako svátky veliké a prostední, o kterých se dovo-

luje olej a víno, tebas byl as postní.

Druhá nedle po sv. Trojici jest urena k oslav všech

svatých Athonských, kteí bud v samotách nebo v klášteích

žili a pro neúhonný svj nebo muennický život za svaté pro-

hlášeni a ctni jsou. Skoro každý klášter má aspo jednoho

oslavence a teba by jej svtil také zvláš, pece drží se v den

ten služba celononí na památku všech ostatních svtc. Tehdy

uvádjí se ve zpvích kanónu krom Athonc shora jmenova-

ných ješt tito : Petr Athonský, Gregorios Palamas a uitel jeho

Gregorios Byzantský, Maxim Kavsokalivský, Nil Myrrhotoivý,

Akakios blahoslavený, Pachomios a Roman novomuenníci, Jan

Kukuzel, pvec Lavriotský, Genadios a Neofyt Vatopedští, Jan

Gruzinec a syn jeho Euthymios, pak Gregorios Iverský a mu-

enník Jakub, Gabriel Iverec, Gregorios Sinajský a uenuík

jeho Kalixt patriarcha, otec Dionysios, patriarcha Nifon a mu-

enníci Makarios i Joasaf, jeho uenníci, Theoíilos Pantokra-

torský, Kyprian Kutlumušský, Kozma Zografský, Theodosios i

Damian Filothejští, Gregorios z Grigoriatu, Simon Simonpetrský

Darnian a Athanasios Esfigmenští, Nektarios Karejský, Jerotheos

Iverský, jakož i všichni mniši, kteí byli zmueni od Latinu

v klášteích Vatopedu, Zografu, Iveru a v okolí Kareje.

Podávám prbh služby celononí, jak se ustá-

lila v klášteích Athonských s nepatrnými rozdíly, pihlížíme-li

k národnosti mnich. Podle roní doby, asnji nebo pozdji

z veera, ozve se budíek, naež kostelník klepá ve zvonici na

visací desku ve tech odstavcích pes pl hodiny a udeí pak

na zvony. Mezi tím se shromáždí bratrstvo v kostele, knz
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okouí celý kostel a duchovník pone ísti žalm 103. až k verši

28., kde pi slov „otverzšu" pestane, naež pvci zbytek

žalmu, osm verš, odzpívají. Slovo „otverzšu" (otvíráš) te se

po ecku „anixaudos" a podle toho jmenují se písn, které stí-

dav ob strany zpívají, anixandarie. Pak následuje veerná,

jež zaíná písní kajícího „Gospodi vozvach tebe", ke které pi-

loženy jsou stichíry, t. j. písn kratší, které mají vztah k odbý-

vanému svátku, potem 4 až 6. Ped posleduí písní vyjde od

oltáe sbor osmi nebo dvanácti knží, utvoí polokruh uprosted

pvnice a zanotuje hymnu Sofronia, patriarchy Jeruzalémského

„Svte tichý", kteréž jednu polovinu pezpívá ped ikonostasem,

druhou pak za ikonostasem u oltáe. Na to následuje litija, t j.

processí do pedsín, dobe osvtlené, kamž se odeberou pvci,

knz s obrazem dotyného svátku a jáhen s kaditelnicí. Zpívá

se uritý poet stichír, obyejn šest v rozliných tóninách,

jáhen odíká ektenii, knz modlitbu závrení a prvod hne se

zpt do pvnice, kde se ve zpvu pokrauje. Ped tím již po-

staví oltáník tak zvané petochlebie (ptichlebí) na malý stolek,

víceramenný to stíbrný podstavec s temi svíkami, pti pros-

forami a malými sklenikami na víno, olej a pšenici. K tomu

pistoupí nyní knz a když jáhen okouí kolem analogie, íká

knz modlitbu, žehnající chléb, víno, olej a pšenici, naež jáhen

petochlebie odnese k oltái a pvci na jedné stran odzpívají

chvalozpv na Bohorodiku, eený dogmatik. Když veerná ve-

liká se ukoní, pedítá peditatel pojednání o významu dotý-

jeho svátku, naež zahlaholí tichem noním zvony a zaíná

utena. Zaíná se ihned šestipsalmím, pak tou se dva oddíly

žaltáe, které jsou práv na ad, po jejich ukonení nastoupí

za hojného svtla polyelej, jak nazývají se verše ze žalm 134.

a 135., ve kterých se opakují prosby o milost boží a vzdává se

chvála Hospodinu. Peditatel stojí ped ikonostasem, odíkává

verš po verši a pvci s obou stran stídav zpívají, tehdy uvádí

se chóros v kroužící pohyb, v nmž setrvá až do ukonení

zpvu. Polyelej zpívá se jedin na jitní pobožnosti. Slovo po-

lyelej (polyelaios) jest ecké a znamená mnoho svtla, ale také

mnoho milosti. Následují krátké verše (antifony), po kterých

te se evangelium, na ten den pipadající; jeli práv nedle,

vyjde knz s knihou od oltáe za píinou obecného celování,

jinak se tak nedje. Po ektenii a jiných modlitbách pistoupí se



167

ke kanónu o devíti písních, jež se zpívají ve tech odstavcích,

tak že po tetí písni pidávají se tyi jiné modlitby, kdežto

po písni šesté pedítá se z prologu životopis nebo pouení,

k tomu dni se hodící. Po ukonení kanónu, k emuž pi slav-

njší služb skoro dv hodiny asu jest potebí, zpívají se po-

chvalné stichíry, po nichž pijde ada na slávosloví veliké za

za stkvlého osvtlení. Tehdy dje se pomazání olejem tím zp-

sobem, že knz se postaví k analogii, kde leží ikona dotyného

svátku, namoí držátko, bavlnkou ovinuté do oleje lampiky, nad

obrazem hoící, a uiní každému pistupujícímu, jenž políbí díve

obraz, na ele kížek. Závrek bdenií tvoí tení prvního asu,

naež jest „odpust", t. j. opouští se chrám, aby každý krátký

as sob odpoinul, než se zapone liturgie ped rozedníváním.

V klášteích eckých trvá služba celononí až 12 hodin, nebo

se mnoho zpívá, u Rus více se te. Krom bdenií Sváteních

jsou také bdenie prosebné, jejichž výkonem má se odvrátiti n-
jaké zlo, na p. dlouhé sucho, nebezpeí ohn, pochod vojska

nepátelského atd. Den se uruje od Protáty a oznamuje zvlášt-

ním poslem všem klášterm po Sv. Hoe za píinou spoleného

provedení.

Jsou ješt bohoslužby mimo kostel, které knz má vyko-

návati. Na p. svcení vody (vodosvet), jenž dje se zp-
sobem dvojím: Malé svcení vody jest zavedeno v klášteích

první nedli každého msíce ráno ped liturgií, svcení veliké

však pouze na Zjevení Pán (6. ledna), kdy Ježíš byl poktn
od Jana Ktitele (Predtee) v Jordán, proež se jmenuje svátek

ten také prost Jordán. K tomu úelu stojí v každém kláštee blíže

kostela zvláštní rotunda na zpsob kaple se stechou olovnou, na

nkolika sloupích spoívající; uprosted nalézá se mísa kamenná,

asto dosti veliká, do které se nanese voda studniná a svtí modlit-

bami a trojím potopením kíže, naež knz každého úastníka

obadu vodou tou na ele kropí a kížek k líbání mu podá.

Vod, takto posvcené, piítá se moc léivá a ochraující proti

všemu zlému. Leckterý mnich naplní sob lahviku tou vodou,

aby ji ml na kellii až do nového vodosvetu. Koná-li se svcení

vody vn kláštera, jako na zahrad, v polích, na vinici nebo

jodi, dostaí hlubší mísa, ve které voda se posvtí. Za kropá
slouží vtvika kee ba/dálkového. Voda ta prý zahání škodlivý

hmyz, neduhy dobytí, pináší rybám hojnou koist a plavcm
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štastnou cestu. Ped svátkem Zjevení Pán jest veliké svcení

vody, totiž 5. ledna uvnit kláštera v známé rotund (krstel-

nica, po ecku fial) a pak i na svátek samý 6. ledna, kdy se

jde asn ráno v slavnostním prvod z kláštera k nejbližšímu

potoku a Jordán zpsobem okázalým se oslaví ; dva knží nesou

zázraný obraz pod erveným sluneníkem, rovnž i ostatky n-
kterých svatých bývají k celování vynášeny.

Litija, tolik co processí, koná se z kláštera ven pt-

kráte do roka, totiž na Navštívení P. Marie, na Kvtnou Nedli,

druhý svátek velikononí, na den sv. Jií a Nanebevstoupení Pán,

tedy vesms za jarního poasí. Prvod zahajuje kostelník s kle-

padlem, za ním nesou se korouhve a lucerny s rozžatými sví-

kami, jde veškeré duchovenstvo s igumenem v ele, pak ostatní

mniši a lid obecný, po cest zpívají se stichíry, a když se dojde

k urenému místu, kde stojí kíž, obyejn uprosted polí nebo

vinic, pete se píslušná epištola a evangelium, svtí se voda,

pokropí a požehná se okolí i všichni pítomní a jde se zpt do

kláštera, kde vracející se processí uvítá hlahol zvon. Processí

odbývají se vždy ped liturgií o výroních poutích klášterních

(panagís) nebo za nehod živelních.

V týdnu pašijovém (strastná sedmica) má každý

den zvláštní svou službu V prvních tech dnech petou se

všecka evangelia, totiž v pondlí celé evangelium sv. Matouše

a ást evangelia sv. Marka, v úterý dokoní se evangelium sv.

Marka a polovina evangelia sv. Lukáše, ve stedu ukoní se

tení evangeliem sv. Jana. V tchto dnech jest také liturgie

naped posvcená. Na zelený (veliký) tvrtek slouží se liturgie Ba-

sileia Velikého zárove s veernou ; den ten považuje se

obecn za svátek a dovoluje se požívati olej a víno. Umývání

nohou 12 starcm není obyejem na Sv. Hoe. Utena veli-

kého pátku významná jest tením 12 odstavc z evangelií, za-

ínající posledním rozhovorem Ježíšovým s uenníky až do jeho

uložení do hrobu; mezi každým evangeliem zpívají se antifony,

kanón na ti písn, slávosloví a stichíry pochvalné. Vící, v ko-

stele pítomní, drží v ruce rozžaté voskovice. Kolikáté evauge-

lium se pete, tolikráte uhodí se v kostele na železné klepadlo

a venku na devnou desku, naež ze zvonice ozve se dutý

úder zvon v témže potu.

Liturgie toho dne není, za to však asy cárské, sestavené
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schválné pro den ten Kyrilltmi Alexandrijským v pátém veku;

o veerní vynesou popové z oltáe plaštanici, t. j. kus látky, jejíž

stkvostné vyšívání pedstavuje Krista ležícího v hrob (viz obr. 9.).

Tato položí se pi zpvu na stl, pichystaný uprosted chrámu,

ímž se naznauje hrob Kristv. Na to pistupují mniši, klaní

se, líbají plaštanici a ležící tam evangelium i kíž. Plaštanice

klášterní jsou vbec velmi ozdobné a umlecky okrášlené.

Služba církevní na bílou (velikou) sobotu zavírá v sob utenu,

o které se zdvihne plaštanice a nese okolo chrámu v prvodu

slavnostním, naež se odnese do oltáe zpt. Liturgie Basileia

Velikého trvá tehdy velmi dlouho, nebo krom modliteb ve-

erních te se také 15 odstavc Starého Zákona, obsahujících

všechna hlavní proroctví o Ježíši Kristu. Kostel zstane na to

oteven, pedítají se stídav od mnich Skutky Apoštolské až

do zaátku noní služby božíhodové.

Velikononí Hod boží (pascha) platí v církvi vý-

chodní za nejvtší svátek a slavi se zpsobem nejokázalejším.

Bohoslužba odbývá se podle ustanoveného poádku, dokud se

nepiblíží plnoc, jako okamžik vzkíšení Kristova. Tu sestaví

se processí, které jde z kostela na volnou prostoru, kde se vy-

koná obad vzkíšení. Po pezpívání nkolika stichír te se

úryvek z epištol, pak evangelium, naež knz, v ele prvodu

stojící, slavnostn zapje píse velikononí: „Kristus vstal

z mrtvých, smrtí smrt potlail a jsoucím v brobích život da-

roval", kterýžto „tropar" vícekráte se opakuje a vbec po celých

následujících šest nedl v služb církevní velmi asto se pje,

jakožto výraz radosti nad vzkíšením Kristovým. Jakmile knz
odzpívá tuto sloku, rozezvuí se zvony; venkované, kteí

z daleka pišli do kláštera na svátky a domácí lid slu-

žebný, všichni, kdož mají runice nebo pistole, zanou stíleti,

ovšem na slepo. Po dvoe klášterním a kolem chrámu zvoní se

hmotn všemi zvonky, kde který visí na chodbách, a tlue se

horliv na rzná klepadla palikami devnými i železnými.

Processí vrátí se do kostela, v nmž zatím rozžehnuty všecky

svíky a lampy, rozhoupány malé i veliké visuté svícny, podlaha

posypána listem bobkovým a zelené vtve nastrkány za stolice.

Cte se kanón velikononí s devíti písnmi, mezi každou chodí

knz s jáhnem po kostele, každý s hoící svíkou a kížem
v rukách, knz kaditelnicí okuuje každého jednotlivce a zve-
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stuje, že Kristus vstal z mrtvých, kdežto jáhen je kropí r-
žovou vodou. V okuování tom knží se stídají. Po ukonení

kanónu a velikého slávozpvu, než se pone svítati, jde opt
processí na dvr ped kostel za zpvu, stelby a hluného zvo-

nní, te se evangelium v rozliných jazycích, v íši Turecké

obvyklých, pisluhující popové se seadí a ke každému knzi,

jenž nese bu kíž, obraz nebo relikvijá, pistupují nejprve

mniši, pak lid obecný s rozžatými voskovicemi kižujíce se a

celujíce podaný pedmt se slovy „Christos voskrese", naež knz
odpovídá „vo istiuu voskrese". Pidružujíce se ku pedcháze-

jícím, utvoí úastníci na nádvoí veliký kruh, pi jehož obejití

vzájemn se pozdravují slovy radostnými „Kristus vstal". Za

nedlouho následuje liturgie, po které se pistoupí ihned k spo-

lenému obdu. Týden následující má název svtlý týden (sed-

mica)
;

první nedle po svátcích velikononích jmenuje se anti-

pascha.

Pentikostia i-li petdesjatnica zahrnuje padesát dn od

velikonoc do sv. Trojice. Teprve vpondlí slaví se seslání Ducha

svatého a jmenuje se prost „Duchov den". Na sv. Trojici tou

se po liturgii ti delší modlitby Basileia Velikého, pi kterých

vící v kostele na dlažb leží nebo kleí; okrašlovati chrám

nebo budovy klášterní ratolestmi zelenými, jak to iní lid na

venkov, není známo na Sv. Hoe.
i n znamená výkon církevní, v skutek uvedený. inem

takovým jest také p a r u s i a, slovo ecké, které znamená mo-

dlení za odpuštní hích, jak za živé, tak i za mrtvé. Dje se

to vzpomínáním pi liturgiích a jiných službách nebo pedítá-

ním žaltáe za jistou taxu, jež obnáší v klášteích Athonských

obyejn jednou pro vždy padesáte groš. Leží pede mnou

tištná sazba jedné kellie ruské s tmito cenami: Vzpomínání

vné každodenní stojí 30 rubl, nedlní 15 rubl, msíní 10

rubl a pouze tyicetidenní tri ruble. Za tení žaltáe platí se:

Za vné každodenní 30 rubl, za dobu jednoho roku 5 rubl,

za tyicetidenní 1 rubl. U Rus platí zásada modliti se podle

jistých tíd, jak byl kdo zaplatil. Jména zemelých i živých,

rodu a stavu rozliného, zapisují se do knihy, která se zove

pomjanik nebo kondik; chová se jich v kostele mnoho, aby

byly vždy po ruce. Vzpomínání dje se tak, že se protou všechny

stávající pomjaniky, teba i jedno století staré, po poádku jeden
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za druhým, což trvá teba nkolik rok. Prote -li se i nejno-

vjší kniha pamtní, pone se opt na novo zápisníkem nejstar-

ším. Kde jsou pomjaniky velmi objemné, jest ustanoven k tomu

zvláštní tená nebo i dva, aby se stídali ve tení ; to jest

služba jejich. Vzpomínati mnich zemelých jest v klášteích

jaksi povinností úední
;
podobn i vzpomínání dobrodinc dje

se bezplatn.

5. Knihy kostelní.

T y p i k o n ili ád církevní, alfa i omega každé boho-

služby, obsahuje návod ke konání služeb božích na rozliné

svátky a vbec na všecky dni, jakož i poádek, v jakém teba

ísti nebo zpívati modlitby. Zaíná službou veerní, malou i ve-

likou, pak následují odstavce o bdeniích nedlních,' o polyeleji,

o bdeniích letních, o služb nedlní, o liturgiích, o modlení

každodenním v témdni, o celoletním tení žaltáe, o kanónech

uteny v témdni, o službách sobotních; nkolik kapitol jedná

o život klášterním a uruje do podrobná, jak bratrstvo v ko-

stele, v trapeze a po kelliích chovati se má, aby služby klášterní

náležit konalo.

Msícoslov uruje na celý rok, které modlitby pi-

padají na každý den; jest to oddíl nejobsažnjší, nebo ítá

320 list. Dále uvádí se služba velikého postu, petdesjatnice,

post menších, závrené modlitby dn všedních i nedlních,

tak zvané sloupy evangelické, obsahující uedlní evangelia

celého roku, prokimeny, t. j. verše z bible vzaté, pak tení

apoštolská, alleluja, evangelia a píastníky na dni svátení,

ustanovení, jak se mají svtiti svátky kostelní od msíce záí

do nedle všech svatých, a konen paschálie, t. j. tabulky,

podle nichž se uruje roní indikt, kruh slunce a msíce, zlaté

íslo, epakty nedlní a litera paschální. Jest to obyejný pí-

davek ke každé knížce modlitební za úelem urení data veliko-

noc, které se slaví mezi 22. beznem a 25. dubnem ; klí paschální

sestaven jest teba na sto let naped a obsahuje všecky pohyb-

livé svátky podle starého kalendáe juliánského. Typik jest ob-

jemný foliant o 538 listech.

Text všech ty evangelií nazývá se t e t r a e v a n g e 1 i o n.

jKaždé jednotlivé evangelium rozdleno jest na hlavy, verše a



172

zaátky ; v píloze nachází se seznam jednotlivých ástí evangelií,

jež pipadají na jednotlivé dny, zaínajíc Hodem božím veliko-

noním. Nalézá se tam i sborník evangelií, pipadajících na jed-

notlivé svátky a ke konci výkaz evangelií, vztahujících se k rz-
ným potebám zvláštním, jako: k svcení oleje, vody, k poasí

suchému, k zemtesení, k dob vojny, ohn, k nemocným,

k postižce mnicha, ke ktu, k svatb, ku pohbu laik, mnich
a knží.

Apoštol (Skutkové apoštolští a epištoly apoštol) jest

rozdlen podobn jako evangelium, a obsahuje též návod, jak

ísti epištoly za zvláštních pípadností.

Psal ti r (žaltá) obsahuje 150 žalm, které jsou rozd-

leny na 20 kathismen a každá kathisma na ti slávy. Jest to

kniha, v každém kláštee obyejná. Musí se peísti v kostele

v prbhu jednoho týdue, ve velikém post však dvakráte za

týden. Krom vlastního žaltáe obsahuje písn Mojžíšovy, které

se spojují s kanónem pi služb ranní, pak žalmy, jichž se užívá

ve dny svátení, když se zpívá polyelej; na konci pidány jsou

nkteré modlitby rázu jiného.

Psaltiru sledování má obsah velmi rozmanitý,

totiž všecka tení, jichž se užívá pi každé bohoslužb. Úvod

knihy jest obyejný, uvádí se v nm symbol viry a pouení,

jakým zpsobem se má žaltá ísti podle naízení sv. otc. Ná-

sledují pak všechny žalmy v uritém poádku, na to písn Moj-

žíšovy a žalmy k polyeleji; pak zaíná asoslov s modlitbami,

ve všech klášteích nejobyejnjšími, a to každodenní, plnoní,

sobotní a nedlní, utena, as první, tetí, šestý a devátý, za-

átek veerný, zaátek poveerny, veliké i malé, kanóny pro-

sebné k Matce Boží, Kristovi, archandlm a ke všem svatým,

služba nedlní, pondlní ke cti svátk beztlesuých, úterní k Janu

Ktiteli; stedová ke kíži oživujícímu, tvrtení ke všem apo-

štolm a sv. Mikuláši, pátení opt k sv. kíži a sobotní za

všecky zemelé. Dále nalézají se tam modlitby ped a po svatém

pijímáuí, osmihlasé modlitby nedlní, modlitby velikého postu

a padesátnice, insícoslov, jenž udává modlitby (tropary a kon-

daky) každodenní celého roku a paschalie.

asoslov obsahuje všecky modlitby v pedešlé knize

jmenované, krom žaltáe se všemi pívsky jeho.

Irmologij jest kniha bohatého obsahu, jež v kostele
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nesmí scházeti, nebo obsahuje všecky irmosy, t. j. první verše

každé písn všech kanón, které jinak jsou rozptýlené v jiných

knihách církevních. K irmosm, sestaveným podle hlasv a písní,

pidány jsou ješt modlitby jiné, kterých stále se používá pi

liturgii, ranním a veerním modlení.

Oktoich, po slovansku osmo gl as nik, jest kniha

církevní, ve které písn podle osmi hlas ili tónin jsou uspoádány.

Každá tónina trvá osm dní, za osm týdn pezpívá se celý oktoich

a zaíná se znova. ecký oktoich byl sestaven Janem Damaš-

skýin; podle nho byl vzdlán osmoglasnik slovanský, který již

na sklonku 15. stol. vyšel tiskem v Cetyni na erné Hoe. Ve

velikém post oktoichu se neužívá; tehdy zastupuje jej triod

(trojhlasník). Rovnž o vtších svátcích se osmoglasnika ne-

užívá.

Triodion i-li típsník obsahuje kanóny, jejichž sesta-

vení podobá se oktoichu až na to, že nejsou rozdleny na hlasy,

nýbrž mají pouze po tech písních. Užívá se ho od nedle

s evangeliem o fariseovi a celníkovi až do Kvtné Nedle
;
proto

se jmenuje triod postní.

Pentikostar nebo triod cvetni, t. j. padesátnice nebo

típsník kvtný jest uspoádán podle triodu postního, obsahuje

však kanóny, které se zpívají výhradu pouze od Hodu božího

velikononího do nedle všech svatých, tedy prbhem pade-

sáti dn.
M i n e i obsahují kanóny a jiné písn, na každý den jed-

noho msíce pipadající; služby jdou po msících a tudíž minei

úplné ítají 12 knih. První minei pocházejí od Jana Damašského

a patriarchy Sofionia ; byly mnohem menší, ale bhem nkolika

století byly doplovány, jmenovit od církve ruské.

Minei obštak (spolené) obsahují služby pro ony

svtce, které podle jejich povolání lze vaditi v jednu skupinu

nebo spolenost, jako jsou proroci, muenníci, blahoslavení, apo-

štolovo a p. Kanonv tam uvedených užívá se pi oslav jednot-

livce z té nebo oné skupiny.

Antologion nebo minei svátení jest sbírka všech ve-

likých svátk, jejichž služby obsaženy jsou v mineích msíných,
jest to spíše píruní kniha pro potebu domácí.

Prology (nebo synaxary) jsou krátké životopisy svatých,

uspoádané podle msíc a dn. Celý roník tvoí tyi díly po
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tech msících. Prolog se te každého dne o ranní bohoslužb<

mezi kanónem vždy po šesté písni, v klášteích spolených ped-

ítá se z prologu také pi obd. Obšírnji psané životopisy

jsou obsaženy v knihách zvláštních, zvaných „Žitie svetich"

také „etii - minei", jichž v kostele se nepoužívá pro rozvlá-

nost obsahu jejich.

Každou nedli po celý rok te se o ranní služb výkla<

evangelia Jana Zlatoústého, pipadající na dotynou nedli,

v postech pak, hlavn ve tyicetidenním, pedítají se úryvk;

ze spis sv. otc, jmenovit Efrema Syrského, Basileia Velikého,

Jana Lestviníka. Knihy jiné, jako rozliné pateriky a mnohí

pouení Jana Zlatoústého, Gregoria Bohoslovce, Jana Damašskélu

a jiných otc církevních, penechávají se domácí píli mnicha-

tenáe.

Služebník a trebnik jsou ureny výhradn pro po-

tebu knží a jáhn. V služebníku vyloženo jest všecko, co d-
lati a ísti dlužno pi liturgii a jiných bohoslužbách nebo oba-

dech církevních, pak rozliné modlitby, podle msíc seadéné,

k praktickému upotebení, kdežto v trebniku (euchologion) po-

pisují se ty služby, jichž se používá bud u jedné osoby nebí

u nkolika pi jistých okolnostech; mezi výkony takové spadž

i udílení všech svátostí krom eucharistie, obady pi pohbu,

svcení vody, kostela a v. p.

Velice rozšíeny jsou molitoslovce (knížky modli-

tební), knihy to malého formátu s rznými modlitbami téhoí

obsahu, jako jsou ty, jež se tou a zpívají v kostele. Užívají

jich mniši, kteí jsou vysláni na službu mimo klášter.

Knihy, kterých v kostele se užívá, jsou vesms formáti

velikého. ecké tištny bývaly v minulém století ve Vlašskýcl

Benátkách nebo v Lipsku. Nyní vycházejí bud v Athénách nebo

Caihrad. Nynjší knihy slovanské vydávají se v Rusku, v Mo-

skv a Kijev; pouze nkteré, jež výhradn se týkají svatýcl

srbských a duchovenstva srbského, tisknou se v Blehrad Srb-

ském. Athonští mniši národnosti rumunské konají nyní služby

boží ve svém jazyku mateském.

V 16. století byl pekladatelem knih eckých na jazyl

slovanský Maxim Grek, mnich Athonský, jenž nalezl i miste

v Athonském pateriku. Narodil se v Art v Epiru, kdež obdržel

první vychování. Pozdji navštívil hlavní školy v zemích západ-
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nich, nezapomínal však na otinu svou, nebo úmyslem jeho bylo

dáti pednost tiché samoté athonské ped hlukem svtským.

Athos slynul tehdáž jako zrcadlo duchovni uenosti východu a

mezi mnišstvem jeho bylo mnoho filosof; knihovny hlavních

klášter obohacovány, jmenovit Vatopedská, kde život svj

ukonili císa Jan Kantakuzenos a despot Andronikos Palaio-

logos. Tam vábila véda i Maxima, ale bylo mu souzeuo jinak.

Veliký kníže Moskevský Vasilij III. Ivanovic obrátil se r. 1 15

k patriarchovi Caihradskému a psal i na Sv. Horu, aby mu byl

poslán uený mnich ecký, jenž by mohl poíditi peklady

eckých knih církevních nebo je vbec opraviti. Od próta Svato-

horského byl k tomu uren otec Maxim jako nejzpsobilejší,

proež odebral se na Rus, kde po 40 let se obíral literaturou

církevní. Bylo mu však petrpti mnoho píkoí pro zavádní

zbytených prý novot do knih bohoslužebných. Byl v klášteích

ruských více let vznn, až r. 1556 zemel.

Podobného osudu dokal se o sto let pozdji i Ruský

patriarcha Nikon, jenž horliv se snažil opraviti knihy církevní,

do nichž se bylo vloudilo bhem asu množství chyb a omyl.

Nikon dal za tím úelem po klášteích Athonských množství

rukopis sebrati a podle nich texty bohoslužebné k tisku pi-

chystati, ale vzbudil tím proti sob mnoho nepátel, kteí do-

cílili toho, že byl nucen se zíci stolce patriaršího, a že byv

odsouzen, v kláštee jakémsi internován.

6. Zpv církevní.

V církvi ecké nebylo pvodn umlého zpvu. Modlitby

tly se hlasem rozvláným, vyšším nebo nižším podle vážnosti

textu. Dosud tou se tak evangelia, epištoly, a etl se tak ne-

pochybn i žaltá. K tomu poukazuje výraz „stichologizovati

kathismu", kterého se užívá vbec v knihách církevních místo

prostého „ísti kathismu". Otcové církevní teprve pozdji pi-

pustili zpv k službám božím, pizpsobujíce jej k tomu, nebot

nápvy byly vzaty z úst prostého lidu. Jan Damašský rozdlil

zpv církevní na základ osmi ton eckých na osm hlas, ímž
vznikly rozliné nápvy, s vtší nebo menší umlostí skládané.

Hlas první a osmý byly nejdležitjší ; mezi nimi pohybovaly se

ostatní.^ Za noty užívalo se znak jednoduchých, ale velmi ne-
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jasných, tak že vyuování zpvu provozovalo se tehdy více slu-

chem a trvalo náramné dlouho, tak že prý dobrý kostelní zpvák
poteboval k svému zdokonalení dvaceti let. Zpv stal se tedy

skoro emeslem. Teprve v 18. vku Petr Lambadari, kostelní

zpvák v Caihrad, znan ulehil vyuování zpvu zavedením

rzných znaek notových. Ale ponvadž nebylo pevných pravidel,

trvalo to pec ješt 10 až 12 let, než pvec cviení svá ukonil;

jmenovit vadilo to, že zpvák napsanou píse musel díve sly-

šeti a pak teprve ji mohl opakovati. Na poátku 19. stol. sjed-

notili se ti vyhlášení pvci caihradští, Gregorios protopsalt,

tajemník Churmuzi a arciknéz Chrysanth, a sestavili nový zp-
sob vyuování zpvu, pomocí stupnice ton s osmi zvuky na,

vu, ga, di, ke, za, ni, na, ke kterým pak pidali potebná tempa,

ímž uení zpvu tak se usnadnilo, že schopný uenník mže
bhem jednoho roku dokonale zpvu se nauiti. Zpívá se bud

zkrátka nebo zdlouhav. Zpsob první jmenuje se zpv prostý,

zpsob druhý obšírný (prostranný). Užívá se ho jedin pi zpvu
církevním; nabyl jména zpívání popské (popodiesko pnie),

které na Sv. Hoe všeobecn se provozuje. V klášteích lze na-

lézti vždy nkolik znamenitých pvc; leckterý z nich obohatil

i církevní zpvník novými nápvy, proež lze mluviti i o zvlášt-

ním zpvu svatohorském (svjaogorska muzika). V obyeji jsou

staré noty ecké; i znaky takt liší se od evropských. Dobrý

pvec nezpívá nosem, nýbrž zvukem jasným, aniž by píliš kiel
nebo se namáhal. Takt dává si bu nepatrným kýváním hlavou

nebo nohou. Zpívá pravideln sám. Pi zpvu delším provázejí

jej ostatní pvci, na té nebo na oné stran, vypouštjí však

jeden hlas vokální, který má sólistovi zpv ulehovati ; to se na-

zývá výrazem technickým „držeti iso
a

. Zpv církevní má krásné

melodie, ale mnohem více nápv monotónních, málo se zvyšu-

jících nebo snižujících, které pi zvuném hlasu dobe se sice

poslouchají, ale jinak nepíjemnému meení se podobají. Slovm
vbec nelze rozumti a kdo nezná text z pamti, nemže obsah

písn ani zachytiti. Zvláštní zpsob zpvu záleží v tom, že notám

se podkládají úpln bezvýznamná slovce, jako: re, ri, rem, ne,

ne, na, která prozpvují se taktem živým, rozmanitou modulací

a s trylky, což se pokládá za umleckou okrasu zpvu. To platí

hlavn pi zpívání píastníku a má znamenati píse, kterou

Matka Boží kolébala Ježíška. ,
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Text písní církevních bývá vzat nejvíce ze žaltáe; zpívají

se bud celé žalmy nebo pouze jednotlivé verše. Tak polyelej

obsahuje žalmy 134., 135. a 136., které vychvalují milost boží,

jiné žalmy pochvalné jsou 148., 149. a 150. O veern hlavním

zpvem jest žalm 140. Gospodi vozvach, anixandarie
jsou závrené verše žalmu 103. a pes to, že jest jich pouze

osm, trvá zpv tento skoro dv hodiny, ježto o velikých svát-

cích ekové zpívají rozvlánéji a umleji. Prokimen jest

krátký verš žalmový, kterýž se zpívá ped tením epištol a evan-

gelií. Píastník pje se pi liturgii, když knz pi oltái

pijímá chléb a víno; tak zvané písn andlské, kterých se užívá

pi liturgii, jsou vzaty z Apokalypse a ze Starého Zákona.

Kanón nebo pravidlo jest nejdležitjší zpv ranní boho-

služby a složen jest z devíti písní. Zaátení písmena prvních

verš každé písn tvoívají dohromady krátkou vtu, která

ostatn uvedena bývá i v záhlaví kanónu a obsahuje obyejn
jméno jeho skladatele. Jsou to ecky tak zvaná akrosticha;

v jazyku církevn-slovanském užívá se slova „krajestroie a nebo

„krajegranesie". V as postní skládá se kanón pouze ze tí písní

;

tehdy pje se pravideln také píse druhá, která krom asu
postního nikdy se nezpívá, tak že vlastn kanón osm písní ob-

sahuje. Kanóny zpívají se denn, bud dva neb i ti; nesmjí

však dohromady míti více, než 14 verš v jedné písni ; ke kaž-

dému verši náleží pízpv, jejž pronáší pouze pvec, kdežto

kanonarch pedíkává pouze kanón; pízpv takových jest podle

ádu také trnácte. Na den dvou svatých mají písn jednoho

kanónu osm verš a druhého šest nebo deset a tyi; zpívá-li

se oktoich a kanóny dvma svtcm, rozdílejí se verše na 6, 4

a 4 nebo i naopak, podle vážnosti svatého. Každá píse má za

základ jistou událost, která jest vzata ze Starého Zákona, pouze

píse devátá opírá se o evangelium; tudíž všecky irmosy, t. j.

první verše každé písn jsou sestaveny a vybrány z knih Mojží-

šových nebo z proroka Habakuka, Izaiáše, Jonáše, Daniele;

pouze irmos písn deváté vnován jest Bohorodice; obsah pak

celého kanónu jest vzájemn spojeu tmi irmosy. Ten irmos,

který se zpívá ke konci písní, má název katavásia, protože

všichni pyci spolen prosted kostela jej zpívají, což však se

dje v klášteích pouze tam, kde jest dostatek dovedných pvc,
jako na p. v Russiku. Po tetí a šesté písni kanónu vložen jest

12
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kon (lak, krátká to píse, ve které se vyjaduje pochvala sva-

tého nebo význam odbývaného svátku. Po kondaku následuje

vždy i k o s, jenž se nezpívá nikdy samotný ; obsah jeho souvisí

s kondakem, ale jest rozsáhlejší. Podobn klade se i páko

j

mezi jednotlivé písn kanónu, ale pouze v nedli a ve dnech

sváteních. Ped devátou písní kanónu zpívá se v církvi ecké
oblíbená píse mariánská „Dostojno jest", po tikráte na každém

klíru, celkem tedy šestkrát a na konci deváté písn ješt jednou,

ímž celý kanón se uzavírá Sluší podotknouti, že v klášteích

všedního dne kanón v celosti se nezpívá, což se dje pro uleh-

ení služby a z pohodlnosti; pezpívají se pouze písn 1., 3. a 9.

a ostatní se hbit petou.

Po kanónu následuje krátká píse, zvaná s v t i 1 e n,

každého dne, pi níž se zaínají rozsvcovati svíky za píinou
následujícího slávosloví.

Místo svtilnu zastupuje v nedli a nkterý svátek exa-

postilarij.

Slávosloví jest veliké a malé, obsah však má týž: jsou

to slova, kterými se oslavovalo narození Kristovo v Betlém.

Odíkává-li se pouze peditatelem, slov malé, zpívá-li se od

obou stran klíru, jmenuje se veliké; slávoslovím koní se každé

bdenie a vbec služba ranní.

Tropar jest píse nábožná, ve které se objasuje pso-

bení nkterého svatého nebo úel církevní slavnosti; hlas,

v jakém se zpívá, platí i pi jiných písních toho dne.

S e d alen jmenují se stichíry, jež setou nebo zpívají ped
tením pouným, pi kterém se dovoluje sedti.

Ant if ony jsou verše z osmohlasníka, které se jednou

na každé stran zpívají, t. j. opakují. Jan Damašský vložil do

nich smysl všech tch žalm Davidových, které známe pode

jménem písn stup, t. žalm 119. až 133. Jiné jsou antifony

druhé, jež se zpívají pi zaátku liturgie; obsah jejich jest vzat

ásten ze Starého, ásten z Nového Zákona; týkají se pí-

chodu Kristova na svt.

Stich a stichíry. Význam jejich jest rozdílný. Stichem

rozumí se pouze jeden verš, vybraný z knih Starého Zákona,

nebo žaltáe. Stichíry jsou mnohem obšírnji sestaveny pro dni

svátení s desíti, osmi, nejmén však šesti stichy, jejichž obsah
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vždy vzat jest z jednoho žalmu, zpívají se hlavn pi služb

veerní, na processí a jiných prvodech.

Stic hovn jmenují se ony stichíry, které jsou sestaveny

z rozliných míst sv. Písma, jen když místo vybrané hodí se

významem svým k svátku.

Blaženy jsou písn za blahoslovenstva (blaženstva)

z páté hlavy evangelia sv. Matouše.

Saraoglasny zpívají se vždy tím hlasem, jejž jim

uril skladatel, kdežto písu, zvané podobny, hlasu zvlášt-

ního nemají, nýbrž se ídí vždy nápvem jedné písn samo-

hlasné.

Bogorodien, trojice n, krstobogorodien
jmenují se jednotlivé písn, které jsou složeny ke cti Bohoro-

diky, sv. Trojice nebo svatého kíže; tónina jejich ídí se

podle toho, kterým hlasem se práv zpívá z osmoglasnika.

Dogmatik jest také píse bohorodiná, ale vrouná;
týká se boholovenství Ježíše Krista.

Akathist (u Kus a k a f i s t) slov chvalozpv o Matce

Boží, pi kterém, když se zpívá, nemá se sedti. Jest to kanón,

skládající se z devíti písní s píslušnými irmosy; píse šestá,

nejobšírnjší, obsahuje 13 kondak a tolikéž ikos. V pátém

týdnu velikého postu v sobotu pezpívá se v noci slavnostním

zpsobem od nkolika knží celý akathist, jehož zpvy pochá-

zejí ze 7. století a pi obléhání Caihradu od Saracen obyva-

telm jeho velikou útchu a posilu poskytovaly. Akathist

kratších sestaveno jest nkolik ke cti Bohorodiky, Ježíše Krista

a svatých. Také kanón rozeznává se nkolikero, podle toho,

k jakému úelu byly sepsány.

Pro nedle platí kanón „voskresný" pro každou tóninu;

podobn kanóny trojiné a bohorodiné. Uritou tóninu mají:

kanón apoštolv, archandlv, všech svatých i osobní kanóny

každého svatého.

Kanou veliký Ondeje, biskupa Krétského, jest jak podle

jbsahu, tak i podle rozsahu skuten nejvtší. Zpívá se první

.ýden velikého postu ve tyech oddílech a celý o utené ve

itvrtek páté nedle postní; skládá se ze 36 písní, které obsa-

íují 36 irinos, 4 kondaky a 306 verš, kdežto kanón obyejný

iest složen nejvíce z 18 irmos, dvou kondak a 108 verš.

Za tvrce zpvu církevního pokládá se hlavn inuich Jan

12*
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Damašský, s nímž souasn psobil i Kozma a mnich Josif.

Dále obohatili zpvy svými církev, hlavn kanóny a stichíry,

Theofan, Jan, Roman, patriarchové Anatolios, Methodios, Germa-

nos, Kyprian, Arsenios, Theodoros Studites. I císaové Byzantští,

Lev VI. Moudrý a syn jeho Konstantin VIL, složili písn sv-
tylní, kterých dosud se užívá.

I Athonští pvci pispívali ku vtší sláv boží hymnami nebo

i jinými plody pveckého umní, ale v pamti lidské zachovalo se

jméno pouze jednoho z nich, totiž Jana Kukuzela, jenž dovedností

svou nad jiné vynikl. Žil v první polovici vku 14. Byl kostelním

zpvákem pi dvoe císaském, hledal útoišt v lave sv. Athanasia,

kdež jako pasák koz vstoupil do služby a pod cizím jménem se

skrýval. Císa dal oblíbeného pvce hledati a jeho poslové objevili

se i v Lave, kdež však nikdo Jana Kukuzela neznal. Jednoho

dne Kukuzel toulaje se se stádem, sob sveným, daleko od

kláštera po pažitech horských a domýšleje se, že ho nikdo sly-

šeti nebude, zazpíval sob hymnu k Matce Boží svým andl-

ským hlasem. Zpíval dlouho a líbezn nevda, že poslouchá ho

jeden poustevník, kterýž pak v Lave oznámil, jakého podivného

pastýe najali. Kukuzel byv zavolán piznal se po krátkém zdrá-

hání igumenovi, že on jest tím hledaným zpvákem dvorním,

že však se chce státi mnichem. Igumen odebral se do Cai-

hradu a vymohl od císae dovolení, aby Kukuzel v Lave mohl

zstati, naež tento po postižení svém žil v jedné poustevn

a každou nedli a svátek picházel do kostela, kdež zpíval na

pravé stran pvc. Jako mnich slul Josef a stal se i hieromo-

nachem. Znám jest jakožto skladatel knihy zvané irmologia,

které až dosud se užívá v klášteích. Dlouhá léta konal službu

svou a když zemel, byl v poustevní kapli k vnému spánku

uložen. Památka jeho svtí se v Lave 1. íjna.

Jiným vhlasným pvcem též 14. vku byl Solunský mšan
a magistr Tomáš Fikari, jemuž pi postižení dáno jméno The-

odul. Zstavil po sob nápvy pro službu kostelní, jeho notové

rukopisy zachovaly se v klášteích Pantokratoru a Vatopedu.

Kniha, která obsahuje zpvy církevní v notách s podlo-

ženým textem, jmenuje se vbec p s a 1 1 i k a. Tiskem vychází

nyní pouze v Caihrad, nebo se jí používá pouze v církvi

ecké pod panstvím tureckým. Novoekové, Rusové, Rumuni a
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Srbové zpívají podle not západoevropských. Také v Bulharsku

zaínají jich následovati v tom smru.

Mniši Athonští pli vesms po zpsobe eckém, teprve

bhem století 19. probudila se snaha, míti psaltiky tištné

s textem slovanským, k emuž konen také došlo a v Cai-

hrad provedeno bylo.

Podávám obsah podobné psaltiky, tištné v Caihrad

r. 1857. Titul její zní: „Schránka sebraných kvt, obsahující

celou církevní jednoroní službu, veerní, ranní, velikého postu,

svtlého vzkíšení, liturgii a nkolik vyhlášených irmos. Sesta-

vena po ecku od rozliných dovedných pvc a pevedena

podle nové methody muzikální, pozorn opravena a sestavena

od vn pamtihodných uitel a vynálezc eené methody,

Gregoria protopsalta Veliké Církve Kristovy a Churrauzia kniho-

chranitele. Nyní pevedena na jazyk slovanský od Andla Uva-

nova Selvievca. V Konstantinopoli 1857." Obsah má tento: Po-

ádek zpvu veerního. Anixaudary od Theodora Fokejského.

„Blažen muž" od Churmuzia. „Gospodi vozvach" na každou tó-

ninu od Jakuba prvního pvce. „Bogorodica dvo" na peto-

chlebie od Petra Beriketa. Poádek velikého postu. Prokimen

veerní Petra Lambadaria. Kondak od pravoslavné nedle do

svátku Zvstování P. Marie. Tisvaté za mrtvé, zkrácené od

vydavatele. Pi posledním celo vání mrtvého od Manuele Chrysa-

fova. O vzpomínání mrtvých. Poádek paschy. Na velikou nedli

paschy i ve svtlou sedmici. Prokimeny ve svtlé sedmici. Po-

ádek uteny Petra Lambadaria. Polyelej, který se zpívá na

svátky bohorodiné od Churmuzia. Polyelej na pamt svatých

od Gregoria prvního pvce. Polyelej od Jakuba prvopvce. An-

tifony tvrtého hlasu na svátky. „Všeliký duch chval Hospo-

dina", ranní od Jana protopsalta. Totéž, ale delší od Petra

Lambadaria. Totéž na osm tónin od Jakuba prvního pvce. Slá-

vosloví kratší od Manuele protopsalta. Slávosloví od Jakuba

prvního pvce. Tisvaté na podzdvižení kíže od Georgia Krét-

ského a Petra Byzantského. Pi oblékání archijereje od Gre-

goria. Poádek božské liturgie. Píastník na celý rok. Slávy

k 12 mineím.

Jiná kniha téhož samého vydavatele jest: „Voskresnik (ne-

dlník), obsahující voskresnou (nedlní) službu, pevedenou
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z eckého na slovanský jazyk i upravenou od And. Jovanova

Selvievca. 1859."

7. Stnomalba v kostele.

Podle starých záznam jest známo pouze o dvou kostelích,

že mly již ve starších dobách fresky, t. kostely klášter Chi-

landaru a Vatopedu. Chrám Chilandarský byl však pestavn
ke konci 13. vku, kdežto ve Vatopedském zachovaly se jen

zbytky stnomalby z roku 1312. Pak není jiných zpráv o mal-

bách, až teprve z r. 1526, když v kostele protátském vymalo-

vána byla kaple sv. Jana Ktitele za próta Gavrila, r. 1535—36

pak chrám péí próta Serafina. Vbec nalézáme deset nadpis

malíských ze 16. století, 20 ze století 17., 31 ze století 18.

a 18 ze století 19., oznaujících, kdy byl vymalován bud

chrám, trapeza nebo nkterá kaple. Mezi 1. 1820 a 1840

nic takového se nedlo z píin dosti známých. Kostely

nejnovjší jako v klášteích sv. Pavla, Xenofu a Kastamonitu

jsou bez malby, chrám Xenofský nemá ani omítky, pes to že

byl dokonen r. 1846 a že se v nm slouží.

Kostelní malba na omítce vápené provádí se podle jistých

zákon, které jsouce jednou ustáleny, žádné zmny nedovolují,

aspo co do rozvrhu a umístní obraz; nebo pvnice malují

se jinak, než pedsín^ klenby jinak, než stny, v místnosti

oltání nacházejí se jiné fresky, než v pilehlé proskomidii a di-

akonátu. Maluje-li se kostel, pozlacuje se také ikonostas (tem-

plo). Bývá to pravideln práce téhož malíe a dje se pi jed-

nom lešení, jehož postavení ostatn ulehují trámy, jichž bylo

upotebeno od zedník pi stavb klenutí a které ve zdivu pak

zstanou a pro úhlednost natírají se barvou. Malí pracuje od

hoejška dol a kde jsou kupole, zaíná jimi.

Hlubinu kupole nejvyšší a širší ostatních (bývá to vždy

v pvnici) vypluje obraz Spasitelv s nápisem Pantokrator t. j.

Všedržitel, jehož hlava obrácena jest k západu. Obklíen jest

sborem andl, pedstavujícím prvod pi odbývání liturgie,

nebo každý nese v rukách jedno náiní, užívané pi obtování.
'

tvero sloup jest podporou kupole; v koutech, kde se sbíhají

pásy klenutí, umisují se tyi evangelisté se svými odznaky.

Strop pvnice uren jest k vyobrazení nejvtších svátk v roz-
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mérech rozsáhlých, obrazy dlí se teba na více skupin, které

se vždy vztahují k jedné slavnosti ; na p. k narození a ktu

Kristovu v Jordán, ku vjezdu jeho do Jeruzaléma, k jeho

ukižování a vzkíšení. Nad oltáem samým provedeno Nanebe-

vstoupení Pán.

Zvláštním zpsobem líí se seslání Ducha svatého. Pod

nohama apoštol, v kruhu sedících, otvírá se t. jeskyn, v níž

uprosted sedí starý muž, maje na klín rozprostený šat a

v nm dvanáct papírových závitk. Nad apoštoly vznáší se Duch

svatý v podob holubice, z jejíhož zobáku dvanácte ohnivých stel

míí na hlavy apoštol. Starcem zosobnn jest svt a dvanácte

závitk znamená dvanáct jazyk, jimiž evangelium se má roz-

hlašovati.

Ze svátk mariánských nesmí v kostele chybti Zvstování

P. Marie, její Narození a Nanebevzetí (uspenie). Jmenovit po-

slední vypluje astji velikou prostoru a tvoí velmi malebnou

komposici, zobrazující množství osob, stojících okolo mrtvé Matky,

Boží, kdežto na nebi jest vidti Krista, jenž drží v nikách duši

Bohorodiky, vyobrazenou jako malé zavinuté dít, barvy bílé.

Druhou adou obraz z hoejška dol pedstavují se výjevy

z Nového Zákona, zázraky Kristovy a jeho utrpení, (kížová

cesta); v církvi ecké vyobrazuje se pibití na kíž tím zpso-

bem, že kíž jest již postaven a Kristus vstupuje na píní
prkénko, ke kterému nohy, každá zvláš se pikovají, tak že

ukižování se dje tymi hebíky. adu nejdolejší zaujímají

postavy v pirozené velikosti, jejichž význam se ídí podle

místa. Stnu východní, tudíž ást oltání, pokrývají archijerejové

t. j. svatí otcové, kteí zaujímali vysokou hodnost církevní;

pravideln lze tam spatiti Petra, biskupa Alexandrijského, jak

stojí ped Ježíškem, obleeným pouze v chatrné košilce a ptá

se ho: „Kdo tob, ó Spasiteli, vzal tvj šat?" Ježíš jej žehná a

odpovídá: „Arius, lovk bláznivý a nejhorší, ó Pete!" Vty
jsou napsány tak, jako by vycházely z úst dotyných osob. Do-

leji na obraze lze vidti Aria v odvu knžském, jak padá

stemhlav do tlamy velikého draka, pedstavitele to pekla. Jest

I to vidní, které ml biskup Petr ped smrtí svou. Na stn se-

| vrní i jižní, pi kterých pvci sedí, jsou vyobrazeni jednak

vojínové v plné zbroji, jednak mniši v obleku klášterním; u vo-

íljín teme jména sv. Jií, Demetrios, Prokopios, Theodoros,



184

Merkurios, Artemios a j., kteí byli mueni pro Krista. Poadí

mnich pedstavuje igumeny Euthymia, Sávu, Theodosia, Hila-

riona, Pachomia, Athanasia Athonského. Všichni mají pvcm
dodávati jednak smélosti a vytrvalosti, jednak pobožnosti a

zdrženlivosti, aby zpvem svým oslavovali Boha. Stnu západní

pokrývají postavy tch svtc, kteí stojí výše ostatních jako:

císa Konstantinos a císaovna Helena, apoštolov Petr a Pavel,

archandlov Gabriel a Michael. Nejdolejší ást stny jest sice

také malována, ale bez figur, ji zakrývají z vtší ásti sedadla,

k stnám pistavená.

Pedsín, a jsou již dv nebo pouze jedna, bývají ureny

pro svaté otce a muenníky, kteí v adách stny pokrývají;

zlatá zá jest okolo každé hlavy. Jsou to vesms postavy vy-

záblé, ba i nahé jako Petr Athonský a Onufrios s pedlouhou

bradou; i vychrtlé ženy, jako Marie Egyptská, mezi nimi se

nalézají. Který svtec se vyznamenal ueností, drží v ruce list

na kterémž napsána jest jedna vta ze spis jeho. Na strop vi-

dti rozliné výjevy ze života poustevnického. Nejvíce oblíbeny

bývají píbhy sv. Antonína na poušti, nebo muení a utrpení

svatých muž a žen. Má-li pedsí kupoli, umisují se v ní pa-

triarchové a proroci, kouty v. klenbách vyplují se obrazy, je-

jichž motiv vzat ze Starého Zákona. V pedsíních nacházejí se

také místa pro zakladatele klášter, kteí za svaté byli vyhlá-

šeni nebo i jiné dobrodince (ktitory). Nad hlavním vchodem

bývá obyejn vyobrazen Kristus spící, jako tíleté asi dít, ma-

jící hlavu o ruku podepenou; matka jeho stojí ped ním a dva

andlé s vjíi v rukách jsou naklonni k nmu; u nohou Je-

žíškových leží spící lev a nad ním te se nadpis: „Když se

položil, usnul jako lev a jako lev mladý, kdo jej probudí?"

Jsou to slova patriarchy Jakuba k synm svým (Gen. 49, 9).

Pi každém obraze bývá nápis bu nad hlavou osoby nebo

na dolním kraji, pravideln po ecku, nebo malíi vbec jsou

Rekové. V klášteích slovanských nalézáme jen ásten nad-

pisy slovanské. Sem a tam zaznamenali se umlci, kdy kostel

malovali a je li nápis ze století dávno minulých, stává se ví-

tanou pomckou historickou.

Kde v kostele jsou fresky, tam nelze spatiti ani kousek

stny bílé, všechny kouty, ímsy, špalety pi dveích a oknech,

ba i hlavy sloup mramorových pokryty jsou malbami, a ne-
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zbylo-li místa ke kresb figurální, zastupují ji arabesky velmi

rozmanité a pestré.

Podobn jako kostely, i kaple (paraklisy) mají své sténo-

raalby, ovšem pro nedostatek místa v skrovnjší míe, ježto ne-

mívají ani kupolí, ani klenutí; okna jsou tsná a dvée nízké.

Malby záježejí vždy ve vyobrazení svátk církevních. Nejvtší

váha klade se na to, aby podány byly píbhy a zázraky toho

svatého, kterému kaple jest zasvcena. Kaple vtší mají i ped-

sí, která jest vymalována zvláštním zpsobem, t. znázornním

posledního soudu, chvály Hospodinovy podle textu žalmového a

Apokalypsy v mnoha obrazích a pohledy do ztraceného ráje. Tu

jest ponecháno fantasii umlcov široké pole (obr. 10.).

Výmysl bizarních i naivních jest hojnost, barvami kikla-

vými se nešetí a fresky vynikají spíše svou originálností, než

umleckým provedením.

Obraz, pedstavující poslední soud, bývá vymalován na

stn západní ve vtších rozmrech. Uprosted sedí Kristus na

vysokém trn, po pravici jeho sedí apoštolov a ostatní svatí

v uritém poádku, na levé stran stojí skupina híšník, pod

apoštoly na levo vstávají pi zvuku trouby andlovy zemelí

z hrobv, moe vydává obti svoje, rozliná dravá zvíata dáví

z tlam svých jednotlivé údy lidské.

Moe jest zobrazeno s vlnami a moskými zvíaty, jak

pinášejí zpt ruce, nohy, hlavy loví, které kdysi pohltily.

Na moské nestve sedí statná žena s korunou na hlav, držíc

v levé ruce žezlo a v pravici koráb, kdysi utonulý, jejž vrací.

To jest zosobnní moe. Také zemi pedstavuje ženština koru-

novaná, která sedíc na draku, pede na vetenu. Blíže vzkíše-

ných, ekajících na rozsudek, sedí v hávu královském Cyrus,

Poruš, Darius a Alexandr Veliký, majíce v rukách svých obna-

žené mee. Alexandr vyobrazen jest bez vous, mladý, kdežto

druzí mají podobu starc. O nco doleji pod sedadlem Kristo-

vým lze spatiti ohromnou ruku, z oblak vystrenou, ana drží

velikou váhu, na které se váží dobré a špatné skutky lidské

Miska levá urena jest pro skutky zlé, pravá pro dobré.

Nkolik Žid, tam stojících, oekává se strachem rozsudek.

Pod nimi pinášejí áblové erní, chlupatí a ocasatí s kídly

netopýími a s dvma rohy na hlav na bedrách svých veliké

svazky papíru, ve kterých napsány jsou híchy a kladou je na



186

váhu, na druhou mísu kladou andlé závitky, obsahující dobré

skutky a ctnosti, které, a jich jest mén, jsou pece tžší, než

skutky zlé. Duše spravedlivých odcházejí do ráje, duše híšných

odnášejí erti do pekla. Na pravé stran znázornn jest ráj,

jako obezdná zahrada, ve které sedí krom Matky Boží i Abra-

ham, Isák a Jakub, chovajíce v ln svém duše spravedlivých.

U vrat z vní stojí sv. Petr s klíem v ruce, k nmu spchají

8 radostnou tváí duše v bílém obleku, žádajíce o vpuštní do

ráje. Strana levá vyhrazena jest peklu, které znázornno jest

takto : Pod trnem Kristovým vzniká ervený pramen, rozšiu-

jící se znenáhla v eku, plnou ohnivého proudu, která ústí

v tlamu ohromné nestvry, t. pekla. Do toho proudu házejí

erti duše odsouzených k vnému trápení a zabraují dlouhými

tykami piplutí jejich ke behu. Duše mizí v ohromných ostro-

zubých elistech hlavy žraloci. Vrchní satanáš sedí na draku,

jehož ocas se dlí na sedm konc, z nichž každý má hadí

hlavu; každá hlava drží v tlam jednoho ze zatracenc; pe-

kelník má podobu lidskou, pouze na rukách a nohách má drápy

orlí, hlavu má volskou s velikými rohy a kozí bradou, z oí a

z úst chrlí plameny, v pásu má zastrený obrovský klí od

pekla. Stnomalba toho rázu, jak ji lze vidti také v Chilan-

daru, mí as 2 1
/* metru zvýší, 5 m. zšíí a obsahuje na dv

st osob.

Jiná oblíbená freska znázoruje, jak podle proroka Davida

(žalm 148. a 150.) všechno stvoení má oslavovati Boha. Vy-

obrazení toto bývá asto na strop v pedsíních. Sted zaujímá

Kristus a okolo nho zástupy všech sil nebeských, v každém

rohu obdélníka nalézá se jeden evangelista se svými odznaky a

v obrub plochy, kterou freska zaujímá, nalézají se znamení

zvrokruhu se jmény msíc, po tech na každé stran. Uvnit

rovnobžníka oživena jsou slova, která hlásá David o chvále

Hospodinov: „Chvalte Hospodina stvoení nebeská, chvalte jej

všickni andlé jeho, chvalte jej slunce i msíc a jasné hvzdy,

chvalte jej nebesa nebes i vody, chvalte jméno Hospodinovo

všecky vei, které jsou stvoeny, chvalte jej tvorové zemští, vel-

ryby a všecky propasti, ohe a krupobití, sníh i pára, vítr bou-

livý i hory a všickni pahrbkové, i stromoví, ovoce nesoucí

i všickni cedrové, zv divoká i všeliká hovada, zemplazové

i ptactvo létavé, králové zemští i všickni národové, knížata
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i všickui soudcové, mládenci i panny, starci s dívkami", a podle

žalmu 150.: „Chvalte jméno jeho na píšalu, na buben a citeru,

prozpvujte jemu, chvalte jej zvukem trouby na loutnu a citeru,

chvalte jej na housle a varhany, chvalte jej na cymbály hluné

a cymbály zvuné, všeliký duch chval Hospodina."

Všecku tu chválu lze spatiti na obraze živou. Králové a

knížata zdvíhají ruce na znamení chvály své, mládenec taní

s pannou, staec se svým vnukem a vnukou, pt panen tvoí

kolo, množství hoch a dívek napahuje ruce k nebesm, slunce,

msíc a hvzdy svítí jasn v oblacích, rozmanitá zvíata, ptactvo,

zemplazové, skot domácí a zv dravá, vyskakuje, kií, syí a

zpívá každý podle své pirozenosti k chvále Hospodinov ; stromy

a kee klaní se, kvtiny a traviny se tetelí, moe se zdvíhá,

ohe plameny vyšlehuje, déš a kroupy padají, led a sníh se

tpytí. Vidíme i hudebníky, na všechny nástroje hrající, násle-

dující píkladu Davida, hrajícího na harfu a Šalomouna, z not

zpívajícího. I zem jest zobrazena v podob silného mladého na-

hého muže, jenž plným dechem fouká do trouby, aby z ní vy-

cházela chvála Hospodinova. Zem znázoruje prostoru, msíce

as. Andlé, nebe, zem, zkrátka vše se spojuje, k chvále Ho-

spodinov.

I zjevení Jana Bohoslovce poskytuje malíi dosti píleži-

tosti, vyjáditi myšlenky své plody fantastickými. Stna za tím

úelem rozdlena jest na tverhrany, z nichž každý obsahuje

výklad verše dotyného. Vidti na p. mnoho zástup nebeských

v bílých odvech, držící v rukách kaditelnice a citery
;
jezdec

na bílém koni stílí šípem do lidu, druhý jezdec na koni erve
ném drží v ruce me, jezdec na vraníku má v rukách vážky a

za ním jede Smrt na koni zeleném s kosou v ruce; dále vidíme

slunce erné, msíc krvavý, pod nimi moe s ohnm smíšené,

uprosted horu ohnivou a zapálené lodi, na behu hoí stromy,

podél nichž tee eka, ve které se nalézá veliká hvzda s pa-

prsky ; nkteí lidé z ní pijí, a jiní leží na zemi mrtví. Jest

mlha a nad ní andl troubící, držící v rukách klí, pod ním

studn, ze které vylézají na zpsob koue z peci ohnivé kobylky

s lidskou hlavou, ženskými vlasy, lvími zuby, s tlem v pancí

obleeným a ocasem štíím s bodcem. Otec nebeský sedí na

trn maje pi sob andla, jenž troubí a hledí dol, kde tyi
andlé vraždí lidi. Jest tam i mnoho voják v nachoerveném,
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železném odní, sedících na koních se lvími hlavami a hadími

ocasy. V oblacích vidti Nejvyššího v odvu šarlatovém a kídly

andlskými, majícího pod nohama msíc, ped sebou erveného

draka, sedmihlavého, korunovaného, z jehož tlamy vytéká eka,

kterou zem pohlcuje. Nad Bohorodikou drží dva andlé šat,

v nmž nalézá se Ježíš jako malé dít. A tak jde ada za a-
dou, stídají se zjevení nebeská i bájené nestvry a pekelné

mocnosti, jejichž kresby vyžadují zvláštní sílu tvrí.

Dosti obyejný jest obraz, pedstavující dušespasitelný že-

bík, do nebe vedoucí, na jehož vrcholku stojí Kristus. Po že-

bíku lezou mniši, jež obletují andlé a odstrkují je ze žebíku;

mniši se zachycují, jak mohou, jednotlivci padají pímo do tlamy

potvory pekelné; jeden dosahuje nejvyššího píele a Ježíš klade

mu na hlavu vnec kvtinový.

Ktitelnice (krstelnica) má fresky již ustálené. Klenba ro-

tundy pokryta jest malbou, na dvanáct polí rozdlenou, z nichž

v každém se nalézá po dvou nebo tech obrazích, pedstavují-

cích ty zázraky, jež se k vod vztahují. Vrchol klenby pedsta-

vuje nebe se sluncem, msícem a hvzdami, pod kruhem ne-

beským jest mnoho andl. Pak následuje první ada obraz,

zobrazujících píbhy ze života sv. Jana Ktitele, pedchdce
Kristova. Druhá ada skládá se ze zázrak, vzatých ze Sta-

rého Zákona, poínajíc nalezením Mojžíše dcerou Faraónovou,

v obraze druhém vede Mojžíš Israelity skrze moe ervené,

v nmž Egypané se topí. Následující fresky pedstavují, jak

Mojžíš promnil hokou vodu v sladkou, Mojžíše picházejícího

s národem svým k dvanácti pramenm a 70 stromm palmo-

vým, Mojžíše bijícího holí svou do skály a vyvádjícího z ní

vodu. V dalších Izraelité nosí archu skrze Jordán, Eliáš pi-

náší svou ob, pechází Jordánem po suchu, Eleazar uzdravuje

solí vodu nepitnou, Naaman myje se v Jordán. Vyobrazení

pramene, život dávajícího dje se tím zpsobem, že nad jednou

studní sedí Boží Matka a pi ní Ježíšek s evangeliem na prsou

an praví: „Já jsem pramen živý." V nádržce jsou ryby a pi-

chází lid, aby vody se napil, nkolik nemocných leží blíže vody

a knz je žehná. Nad hlavami sloup umístni jsou proroci,

kteí o ktu prorokovali, jako David, Izaiáš., Jeremiáš, Ezechiel,

Naum, Malachiáš a Zachariáš.

Spolená jídelna i-li trapeza nalézá se vždy blíže kostela
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na stran západní proti hlavnímu vchodu a jest vymalována

zpsobem, sob vlastním. Ve výklenku, kde se nalézá stl igu-

menv, vidti obraz poslední veee Pán a okolo nho postavy

patriarch v odvu knžském, dále po stnách táhnou se ady
svatých otc, kteí píkladem svým mají napomínati k stídmosti

a životu zdrženlivému. Nkdy bývá vymalován i soud poslední

za tím úelem, aby krotil chtivost po požitcích vezdejších.

Je-li místnost dosti vysoká, následuje ješt druhá a tetí ada
fresek, obsahujících výjevy z evangelia, na p. Krista obdva-

jícího s celníky, apoštoly trhající klasy, Krista žehnajícího pt
chleb, pohostinství Martino, Krista v Emauzích chléb lámají-

cího, Krista pojídajícího peenou rybu a med, Ježíše na moi
Tiberiadském a i rozliná podobenství. Trapeza pokládá se vbec
za místo posvátné. Od stropu visí tam nejen nkolikaramenný

svícen s voskovicemi, nýbrž hoí tam i vné svtlo. Každý

mnich vstoupí-li do sálu, pokižuje se a odbývá-li se svátek, tou

a zpívají se tam modlitby jako v kostele. Bohoslužba jest tra-

peza duchovní, pokrm trapeza tlesná, kteráž od igumena ve

jménu božím se žehná.

Zbývá zmítiti se ješt o jednom míst, které v klášteích

Svatohorských okrašluje se freskami. Jsou to hlavní vrata, ped
nimiž jest pistavna také pedsí s píslušnou malbou. Od té

doby, co nkteré kláštery obnovily vchod a zamnily vrata stará

za lehí, zstala pedsí bez malby, až na to, že aspo nad

vraty jest vyobrazen svatý nebo klášterní svátek. V Chilandaru

jest dosud vchod nejbohatji vymalován, jmenovité stny okolo

vrat vlastních a klenutí sín. Uprosted klenby vyobrazen jest

Všedržitel a okolo nho ve tyech polích podobenství o bohái
a bídném Lazaru, o slepém vdci a stavb domu na písku a

skále, blíže vrat stojí jako na stráži vojíni sv. Jií a Demetrios,

sv. Simeon a Sáva, zakladatelé kláštera, kdežto na stn, nad

vraty se nalézající, jsou vyobrazeny evangelické výjevy, týkající

se výhradn Bohorodiky. Malbou poukazuje se na pohostinství

cizincm každého náboženství, což jest jednou z prvních povin-

ností mnišských nejen podle ádu církevního, nýbrž i podle pání,

vyslovených od zakladatel kláštera.

Za nejdokonalejší fresky uznává se práce Manuele Panse-

lina, mistra Solunského, který v první polovici 16. vku po klá-

šteích Athonských maloval a zstal nepekonán malíi pozdj-
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šími, jak v jemnosti a stálosti barev, tak i v komposici figu-

rální. Umlci pozdjší byli všichni cizinci, obrazy starší pine-

seny byly z východu. Teprve v druhé polovici 18. století lze

pozorovati práce malí domácích, kteí jako mniši mli dv
kellie v Kareji. Znamenitý byl Nikeforos, jenž maloval až do

roku 1816 a užíval k malb již oleje, kdežto díve se používalo

vajec, a jenž ml dvanáct uenník. Kellie Karakalská a Škurta,

kellie Iverská, byly vždy majetkem mnich, kteí pstovali ma-

líství obraz i fresek. Malíi bývají z pravidla ekové, mniši

nebo lidé svtští, usazení v Kareji. V Russiku zaízena jest

domácí škola pro malování ikon. Všickni malíi ídili se, až do

nedávná skoro výhradn eckým rukopisem o umní malíském,

podle kteréhož fresky a ikony sestavovali a vbec emeslo své

provozovali. Má název „Erméneia tés zógrafikés" (Navedení

k malb). Francouzský spisovatel Dideron, jenž r. 1842 cestoval

po sv. Hoe, upozornn byl na spis ten, který se nalézal v ni-

kách každého tamjšího malíe, aby tento do nho podle poteby

nahlédnuti a pouiti se mohl. Jako spisovatel jeho uvádn mnich

Dionysios, který se zmiuje v úvodu o Manueli Panselinovi. Tu-

díž jest rukopis ten mladší, než Panselin. Rukopis tento koloval

mezi malíi pouze v opiších, psaných jazykem novoeckým. Di-

deron však dal si opsati originál (za 70 frank), naež vydán

ve francouzském peklade p. t. „Manuel iconographie chré-

tienne grecque et latine, par Dideron ainé. Paris 1845". Hiero-

monach Makarij, typikar chrámu protátského, jenž zprostedko-

val poízení opisu, vyjádil se na dotaz Dideronv v píin stáí

dotyného rukopisu, že Dionysios byl uenníkem malíe Davida,

jenž zemel r. 1715. O nkolik let pozdji poízeno i vydání

nmecké p. t. „as Handbuch der Malerei vom Berge Athos,

aus dem handschriftlichen neugriechischen Urtexte iibersetzt,

mit Anmerkungen vom Dideron dem Aeltern und eigenen von Dr.

G. Scháfer." Trier 1855.

8. Klášternictví.

Monach, z eckého monachos, znamená v církvi východní

tolik, co mnich nebo eholník v církvi katolické. Kdežto na zá-

pad jest nkolik ád eholních, mnišstvo pravoslavné tvoí je-

diný celek, pode jménem duchovenstvo erné na rozdíl od du-
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chovenstva svtského i-li bílého. V jazyce církevním užívají se

pro rnuichy také výrazy inok, ernc, ernorízec. Obecné srbské

jméno jest kaludr, jehož koen dlužno hledati v eckém slov

„kalogerón" (dobrý staec). Jeptišky šlovou kaludérice. Ponvadž

však na Sv. Hoe jeptišek není, pojednáme pouze o mniších.

Roku 1553 navštívil Athos Francouz Petr Bellon, jenž

uveejnil pak své zkušenosti asi takto: Mniši Athonští jsou

vesms neuení
;
jest jich okolo šesti tisíc, ale v každém kláštee

najdou se pouze dva nebo ti, kteí umjí ísti a psáti. Bisku-

pové a patriarcha církve ecké pohrozili všem knžím a mni-

chm vylouením z církve, jestliže se osmlí ísti nebo sepsati

njakou knihu, krom církevních a bohoslužebných. Mniši ta-

mjší oblékají se ve vlnu, kterou sob pedou sami. Není mezi

nimi ani jediného, jenž by neznal njaké emeslo. Kláštery ne-

pijímají pracovník. Potebují-li neho, vykonají to sami mniši,

kteí kopají zemi, vinohrady, sekají díví, pracují v zahradách,

loví ryby; jsou mezi nimi ševci, krejí, zedníci, lockai, mlynái,

kovái. Vstoupí-li kdo do kláštera a má-li njaké jmní, odevzdá

je obci bratrské. Kdo umí ísti ecky, nebo je- li vbec trochu

uenjší, požívá vážnosti mezi ostatními. Služba církevní koná

se tak, že jeden slova pedíkává a druhý po nm zpívá. Málo

jest mezi nimi knží a jáhn. I tito jsou povinni pracovati stejn

s ostatními otci, nebo ani oni nemají žádných vdomostí.

Athonci všichni podízeni jsou patriarchovi Caihradskému. Všickni

národové pravoslavní váží si jich více, než ostatních mnich.

U nich písn vykonávají se obady církevní podle starých ád.
Nejedí slepic, holub, ani masa kravského nebo ovího, v post

ani ryb, v kterých jest krev; obyejnou stravou jejich krom
chleba jsou nakládané olivy, cibule, esnek, okurky, zelí a živo-

ichové moští, jako raci, škeble, osminožci, sepie, pak jikry a

solené rybiky.

Po 145 letech vyšel r. 1698 francouzský peklad knihy

Angliana Ricouta o tehdejším stavu církve ecké, v níž spiso-

vatel zmiuje se i o Athon a živobytí Svatohorc líí takto:

„Když se stane nkdo mnichem, urí se mu zamstnání, ke kte-

rému jest zpsobilý. Mimo klášter pracují mniši na vinicích,

ohrazují je zdmi nebo píkopy, sbírají olivy a tlaí z nich olej,

stíhají vlnu ze stád beran, ale nesejí aniž pasou. V kláštee

kovají sekyry, kosy a jiná náadí, v hospodáství potebná, šijí,
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kají, zhotovují epice a obuv. Je-li klášter všemi tmi vcmi
zaopaten, odprodá se zbytek, aby se pikoupily opt vci jiné,

klášteru potebné. Nedovoluje se, aby Svatohorec ml jaké sta-

rosti osobní, pijímají se pouze ti, kdož jsou schopni ku práci

nebo vyueni emeslu, tebas by neumli ísti nebo psáti. Ze

sta mnich najde se asi jeden, jenž zná knihu. Pouze zpso-

bilejší mezi knžími a jáhny mohou objasovati výrazy boho-

služebné, tou však tak rychle, že kdo pozorn neposlouchá a

nezná dobe jazyk ecký, nemže ani pochytiti, co se te. Hlav-

ním zamstnáním jejich jest uení se zpvm Jana Damašského,

služebníku, znáti typik církevní a býti kanonarchem. Ketin
dává se pednost, ostatní jazyky pokládají se za nesvaté, za

profánní. Filosofie, mathematika a jiné nauky jsou podle jejich

mínní beze všeho užitku pro ty, kdož vedou život duchovní a

umrtvují své náruživosti. Zapovdny jsou jim knihy jako vci

duše hubící. Pesvdením jejich jest, že nejlepším prostedkem

proti jakékoliv neve jest pálení spis proticírkevních. Na
Athon jsou sice knihovny, ale rukopisy a knihy jsou pokryty

prachem a slouží za potravu ervm. Svatohorci jsou po výtce

mužové poestní a svatí, pihlížejí pouze k náboženství a umrt-

vování tla, pedmty duchovní jsou vždy obsahem hovoru jejich,

proež mžeme viti, že ti mniši jsou nejen dobrých mrav,
nýbrž i bližší Bohu, poslouchají zákon jeho a pobožnost jejich

dává jim vtší nadji na nebe, než moudrost hlubokomyslících

filosof a vdní sebe osvícenjších bohoslovc. A tak dlužno

diviti se Prozetelnosti božské, že stvoila lidi, aby svobodn

vyznávali víru kesanskou a využitkovali zvláštních výhod

v íši velikého tyranna a smrtelného vraha Ježíše Krista a uení

jeho.
u

Porfyrij Uspenskij pipojil ke konci líení tohoto poznámku:

„Dobrý Anglian, uml pochváliti Svatohorce!"

Pozoruhodná jest opatrnost Barského, kterýž v cestopise

svém nezmiuje se o mravech ani o dobrých stránkách mnis-

stva Athonského a píše mezi jiným takto: „Popisovati mravy a

život mnich jest velmi nesnadno. Kdybych tvrdil, že jsou všickni

dobí, neuchránil bych se lži, nazvu-li všecky zlými, padnu

v podezení, vyhlásím-li je za lidi prostední, nevím jak mám
mluviti, v celku vyznávám, že všickni, které jsem poznal, byli

lepší než já.
a
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Smleji vyjaduje se o Athoncích Porfyrij Uspenskij, jenž

byl tikráte na Sv. Hoe a to vždy delší as, seznámil se do-

staten se životem duchovním mnich a vyslovil se o ném podle

pesvdení svého takto: „Svatohorci zachovávají pevn všechna

dogmata víry pravoslavné a písn drží se pravidel bohoslužeb-

ných. Je-li však rozumné jejich sloužení Bohu? Pochopují-li

všechno, co tou a zpívají v kostelích svých? Odpov musí

zníti záporn. Všechny církevní knihy jejich sepsány jsou slo-

hem staroeckým s pídavkem poetickým, ani jeden z nich

krom tak uených, jako byli Kesarios Daponte, Agapios a Ni-

kodém nerozumí tomu, co se te a zpívá v ase bohoslužby.

Ucho jejich slyší sice slova svatá, ale rozum jim nerozumí.

Žaltá a jiné modlitby tou se co nejrychleji, tak že nijak není

možno jim porozumti a ze tení nabýti njakého pouení. A
zpívání podle not protahuje se teba jednu i dv hodiny a stává

se nesrozumitelným hlavn proto, že zpvák opakuje jednotlivé

slabiky nkolikráte po sob, na p. slovo cheruvimy: che-ru-che-

ru-vi-ru-vi-my-ru-vi-my a tak dále. Pi zpvu takovém stojí

mniši nepohnut v lavicích, skloní hlavu a zavrou oi, jako by

spali. A nespí-li? Ba spí, ano i chrápou, mezi tím co pvec se

namáhá zvukem nosovým chváliti Boha nebo Spasitele nebo sv.

Ducha. Nejednou se pihodilo, že jsem vidl, jak kostelník nebo

jiný mnich pidržel spícímu mnichovi zapálenou svíku k nosu

a ten náhle vyskoil a bžel k oltái nebo ke dveím kostelním

s kikem: hoíl hoí! Vše to znechutilo se mi. V klášteích,

kde jest diortum zavedeno, mniši mezi bohoslužbou noní jdou

do kellie své a pijí ernou kávu; ve Vatoped i mne zavolali,

abych se posilnil tím pitím, ale já jsem odekl a uznal za dobré

odejíti do své cely a zabývati se prací literární. Nepísluší, aby

chválili Athonci celononí bdenie své, vykonávají je nerozumn
a híšn, nebo podle slov apoštolských jest nejrozumnjší bdít

a modliti se nedlouho. Mniši Athonští slyší v kostele slovo apo-

štolské, že tlo kesana jest chrámem sv. Ducha, a pece se

nemyjí, nehledí sob istoty a nelib zapáchají. Oekávají vzkí-

šení z mrtvých, ale kostnice své drží v nepoádku."

Otec Sergij Svatohoreca archimandrita Antonios v zápiskách

svých líí život klášterní každý ze stanoviska svého, první více my-

sticky, druhý podle názor svtských. Moje líení jde do podrob-

ností, nebo pojednávám o všech možných pípaduostech života klá-

13
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šterního. Do kláštera Athonských hlásí se jinoši, hoši, mladí muži,

ženatí a neženatí, vdovci i starci. Pes obecné zákony klášterní

pijímají se nejradji hoši, sotva dtství odrostli, nebo snáze

pivyknou k obyejm panujícím, spoleenským mravm a jsouce

v tom smru vychováni, tvoí pak základ družiny klášterní

;

vdouce dobe, že by jinak ve svt neobstáli, pokládají klášter

za domov svj a snášejí trpliv vyskytující se nedostatky za-

ízení klášterního. Jinak jest se leny staršími, kteí již ve svt
nco zkusili nebo vidli; ti pozorují a odsuzují rozmanité zvyky

klášterní; bratrstvo, ve kterém žijí, nepirostlo jim k srdci,

snáze zamují klášter a nejhorším pípad i opouštjí opt Sv.

Horu, aby se navrátili k dívjším svým pomrm nebo zapo-

ali živobytí nové. Jako v prvním, tak i v druhém pípad po-

cházejí nov se hlásící skoro vesms z nižších vrstev spoleen-

ských, s ídkou výminkou totiž jsou to venkované, kteí bu
pro práci na Sv. Horu pišli nebo se stali záhy vdovci a ne-

mohouce se více oženiti, hledají útulek v obci klášterní, jiní

opt vedli díve život toulavý, prostopášný, až u nich vznikla

touha po živobytí klidnjším, jiné stíhalo neštstí v podnicích a

pedsevzetích, existence jich byla ohrožena, zaneveli na svt a

doufají nalézti v klidu klášterním ztracenou již sílu duševní.

Leckterému podaí se dosáhnouti vážnjšího postavení v kláštee,

jmenovit umí-li se vpraviti v pomry a vyhovti požadavkm,

lenové mladší pedstavují výkvt bratrstva, na nich leží bu-

doucnost kláštera a piuí-li se služb kostelní, jsou lidem cír-

kevním a tvoí jádro mnišského spoleenstva, nebo bohoslužba

pokládá se vždy za nejpednjší výkon každého klášterníka. Oby-

ejn jsou to ubozí sirotkové, kteí náhodou do toho neb onoho

kláštera se dostali a byvše pidleni starcm, pod dozorem je-

jich piuí se knihám a zpvm církevním, složí slib mnišský a

bývají vysvceni na knží, ímž za málo let dosahují hodnosti,

o které díve se jim ani nesnilo. Tvrdí se ovšem, že krom
služby své, kterou pak jaksi emesln vykonávají, jiného neznají,

ale klášteru uenost jejich staí a oni pro svou nevdomost

v oborech jiných, zuby a nehty stavu svého se drží; pihodí-li

se, že pro njaký pestupek nkterý len z bratrstva jest vylou-

en nebo z omrzelosti sám vystoupí, hledí vždy bud! do jiného

kláštera se dostati, a nemže- li tak uiniti, žije teba i v pod-

nájmu, jen když zstane Svatohorcem. Hoši jsou u svých starc
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tak dlouho, pokud jim nenaroste aspo malá brada, což je iní

zpsobilými státi se mnichy. V klášteích, kde jest kinovia za-

vedena, netrpí se mladí hoši, nýbrž bývají vysíláni na metochy,

odkud se vracejí teprve ve vku dosplejším, aby nastoupili

službu mnišskou. Chce-li starší lovk býti pijat do kláštera,

jest povinen složiti njakou ástku penz nebo býti schopen ješt

práce. Prmrné po uplynutí jednoho roku bývá pipuštn ku

postižce. Byl- li ženat, a žije-li dosud žena jeho a má-li dti,

musí se postarati o budoucnost své rodiny a dáti se rozvést se

svjí manželkou. asto se stává, že manželé vzájemné se do-

hodnou, žena vstoupí do kláštera ženského a muž vezme dít

pohlaví mužského s sebou na Sv. Horu.

Mnišstvo pravoslavné dlí se co do zízení svého na dv
skupiny, na mnichy prosté a na hieromonachy, t. j. mnichy,

kteí obdrželi svcení na knžství. První skupinu lze roztíditi

na ti vrstvy, totiž: rázofory, schimníky malé a schimonachy,

t. j. schimníky veliké. lenové skupiny druhé dlí se na jáhny,

hiereje a archimandrity. Skládání slibu mnišského i-li postižení

mnicha jest zárove i obleením jeho v šat eholní. Rázofor,

nejnižší to stupe mnišství, obléká se bez zvláštních modliteb,

ale postihuje se na zpsob kíže; ráza jest druh plášt s ru-

kávy, jenž zahaluje celé tlo, ale pásem se nestanuje. Druhý

stupe eholnictví uazývá se též pijetím malé schimy nebo ma-

lého obrazu andlského a dje se takto: Ku postižení urena

jest vždy jedna kaple, v níž se obad odbývá obyejn v ase
postním, nkterou nedli v noci, po petení a pocelováuí evan-

gelia v hlavním chrám, tedy vždy ped svítáním. Je-li laik

ješt mlád, mívá po boku svého starce, pi lovku již starším

zastupuje starce klášterní duchovník. Kandidát svlékne v ped-

síni kaple svj svrchní oblek a pistoupí ku postižce pouze

v košili a spodcích, staec vedle kráející pokrývá jej mantijí.

Knz, který obad má vykonati, te, stoje ve dveích oltáních,

ustanovené modlitby a klade laiku nkolik otázek, k nimž tento

pisvdiv musí odpovdti.

První otázka knze zní: „Pro pišel jsi, brate," abys

pipadl svatému obtníku a jeho svatým lenm ?•

Odpovd!: „Peji sob života postního, ctihodný ote."

Otdzka druhá: „Peješ sob dosáhnouti obrazu andlského

a vadn býti v zástup mnich?"
13*
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Tetí: „Svobodnou-li tvojí vlí pistupuješ k Hospodinu?"

tvrtá: „Ne z njakého pinucení nebo násilí?"

Pátá: „Zstaneš v kláštee i v život postním až do posled-

ního dechu svého ?
u

Šestá: „Zachováš li se v panictví, celomudrctví a blaho-

dstojnosti V"

Sedmá: „Zachováš-li do smrti poslušenství ku pedstaven-

stvu a celému Kristovu bratrstvu?"

Osmá: „Petrpíš-li každou nepíjemnost a tíse života mniš-

ského pro království nebeské?"

Devátá: „Osvduješ-li to vše doufaje v moc boží a slibuješli

setrvati ve všech obtech až do konce svého života milostí

Kristovou?"

Na všechny tyto otázky odpovídá postiženec: „Ano, doklá-

dám se Bohem, ctihodný ote".

Na to položí knz na sklonnou hlavu novákovu knihu a

te nahlas modlitbu, ve které již uvádí nové jeho jméno klá-

šterní a drže v rukách evangelium, klade mu opt otázku: „Zde

Kristus stojí neviditeln, viz, zda-li nikdo tebe nenutí, abys šel

k obrazu tomu, viz, zdali ty s rozvahou se chceš zasnoubiti s obra-

zem andlským V"

Odpovdi: „Ano, ctihodný ote, s rozvahou".

Na to knz vezme nžky a promluví tikráte : „Vezmi nžky
a podej mi je", což také nováek tikráte uiní. Pak jej postihne

ve znamení kíže slovy : „Bratr náš (jméno) postihuje vlasy hlavy

své ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, amen", pi emž
mu na tyech místech nco málo vlas ustihne a koní slovy

:

„Rcem o nm Gospodi pomiluj", pítomné bratrstvo zazpívá po

tikráte: „Gospodi pomiluj". Šatstvo nového bratra klade se nyní

kus po kuse ped knze na stolek, jenž jej požehnává, naež

novopostiženec se obléká. První ástkou odvu jest anterie i-li

podráznik, nad kterou knz prohlašuje: „Bratr náš (jméno) ob-

léká se v roucho radostné ve jménu Otce i Syna i Ducha Sva-

tého, rcem o nm Gospodi pomiluj." Brati pítomní odpovídají

:

„Gospodi pomiluj." Tak se dje pi každém kousku šatstva.

Na ad jest dále emen, t. j. pás kožený, kterým se naznauje

umrtvování tla a obnovení ducha; devný kížek, na krk za-

všený, má mu uvádti na pamt smrt Kristovu
;
paraman, kou-

sek sukna erného, na nmž jest vyšit kíž a ostatní znaky
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utrpení Kristova, zavsí se na záda jako znamení jha Kristova;

ráza znamená odlouení ode všech starostí svtských a mantija,

svrchní ást obleku mnišského, poukazuje na odíkání se vlastní

vle a všeho mudrování. Kamilovku neb kápi (epici) dává sob

nový bratr na hlavu na znamení ostražitosti; parkamilovka ili

námtka, kus lehké erné látky zvláštního stihu, která pehodí

se pes epici a druhou pokrývku hlavy tvoí, znamená nadji

ve spasení. Obouvání sandál, nyní stevíc, pipomíná hotovost

ku zvstování evangelia pokoje. Rženec pedstavuje me du-

chovní. Po ukonení obadu oblékání pijímá nový bratr satek

obrazu andlského, jáhen pednese adu ektenií a te epištolu

sv. Pavla k Efesským z kapitoly šesté, verše 10.— 17., v nichž

apoštol vybízí obléci se v celé odní boží, za píinou odolání

všem útokm ábelským. Pak te knz evangelium sv. Matouše,

kapitolu desátou, verše 37. a 38.: „Kdo miluje otce nebo matku

více, nežli mne, není mne hoden; a kdo miluje syna nebo dceru

více, než-li mne, není mne hoden. A kdož nebere kíže svého a

nenásleduje mne, není mne hoden." A z kapitoly jedenácté verše

28.— 30.: „Pijte ke mn všichni, kteí pracujete a obtíženi

jste a já vás oberstvím ; vezmte jho mé na sebe a ute se ode

mne, nebo jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpoinutí

duším svým. Jho mé zajisté jest rozkošné a bím mé lehké."

Toto evangelium te se ostatn o svátcích svatých, kteí byli

velebnými otci, t. mnichy.

Na to dostane nový bratr do ruky kížek se slovy: „ekl
Hospodin, kdo chce následovati mne, nech sebe rozpoutá, vezme

kíž svj a následuje mne." Pak voskovici hoící se slovy: „ekl
Hospodin, aby se osvítil svt váš ped lidmi, aby vidli dobré

iny vaše a proslavili otce vašeho, jenž jest v nebesích. Na to

bývá celování; jednotliví mniši pistupují k nov vysvcenému,

políbí kíž a evangelium, které tento v rukách drží, a ptá se

po jeho jménu klášterním. Každý nový mnich jest povinen, po

pt dní kostel piln navštvovati, proež jest uvolnn od jiných

služeb klášterních. Když prožije mnich nkolik let v kláštee a

probudí se u nho touha, vnovati život svj ješt více nábož-

nému rozjímání, písnji se postiti a mlenlivosti šetiti, pijme

velikou schimu, s ímž jest spojeno nové postižení, promnní
jména a nošení schimy (analavu) jako zvláštní pídavek k oby-

ejnému šatstvu mnišskému. Úzký kus sukna tmavé barvy, na
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kterém dosti umle vyšito jméno Ježíše Krista, vtší kíž a všecky

odznaky utrpení Kristova, zavsí se na krk a pes prsa, tak že

sahá takka až k nohám; pitahuje se pásem k tlu, kraj horní

koní se kukulem, t. j. kápí, jakou v církvi katolické nkteí
ádové eholní nosí, v pravoslaví však scvrkla se na tak malou

míru, že jest pouze naznaena, ale upotebiti se jí nemže.

Barva odvu mnišského byla ped lety jiná, aspo lze

tak souditi podle starších vyobrazení, kde jest vidti postavy, za-

halené v roucha žluto- a erveno-hndá. Nejspíše utkána byla

ze srsti velbloudí a nabarvena; nyní však barva erná stala se

vbec obyejnou, pouze spodní oblek iní nkdy výjimku. Nejnut-

njší ástkou odvu jest anterie, zvaná od Rus podrázník, jež

se podobá podle stihu županu, sáhá až ke kotníkm a zhoto-

vuje se z látek tžších nebo lehích bez všelikých okras, za-

krývá úpln spodní prádlo, tak že je až zbyteným iní a byla

nepochybn u poustevník egyptských jediným oblekem; pi
rychlejší chzi potebí ji ponkud nadzvednouti a cípy za pás

zastriti, jinak však stává se praktickou tím, že se v ní i spáti

mže, neobnosí se tak snadno a snese hojné záplaty. Pás nosí

se bud! kožený s paskou vypouklou, kížem ozdobenou, asto

dosti umlecky provedenou, nebo se tlo ovine delším svinutým

šatem jednobarevným z látky hrubší nebo jemnjší. Na pepá-

sanou anterii obléká se podle doby roní bu j e 1 e k, jakási

to kamizolka bez rukáv, nebo lehejší kabátek krátký, nazvaný

sartamarka. Pode jménem kundugun rozumí se svrchní

oblek mnišský, ale o mnoho kratší, než co známe pode jménem

ráz a (rason), která se hodí jedin (již pro délku svou) do kostela.

Kdežto ráza jest oblekem ofíicielním, užívá sekundugunu mimo

klášter již pro svou lehkost, volnost a krátkost; na zimu pod-

šívá se také kozí a stává se tik dobrým kožichem až na to,

že rukávy zstávají bez kožešiny. Jak ráza, tak i kundugun

(ráza kusá) zhotovují se nyní pouze z látek erných rzné
jakosti, s rukávy širokými a límcem stojatým; podšívky není,

leda že se obrubují kraje as na dva prsty šíky, aby se tení

látka nesvinovala. Sukno nehodí se do podnebí jižního, šat

z nho zhotovený jest píliš tžký a podléhá rychleji zkáze

mol pi sebe menší nedbalosti. Kamilovky i-li káp (epice)

bývají bu mkké nebo tvrdé, pletené nebo šité. V prvotním

stavu jsou mkké, ponvadž však pod tíží par kamilovky nebo

J
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závoje se kiví, natírají se uvnit klihovou vodou, naež, jak

náleží, stvrdnou a tvar svj nemní ; káp šité jsou zhotovené

z lepenky a potáhnuté erným tenkým suknem a mají podšívku

;

nosí se vbec elegantn, ale jsou dosti drahé a nepraktické.

Ponvadž kamilovky nemají stínítka, pipínají sob mniši zvláštní

stínítko z kže na ochranu proti žhavým paprskm slunením

zvlášt pro pípad cestování, po domácku pokrývají hlavu epicí

nižší, barvy bílé, erné nebo hndé, což se ídí barvou vlny, ze

které jsou pleteny. Parkamilovka nosí se do kostela nebo na

procéssí, pi tení evangelia sejme se závoj s káp a klade se

na rameno, kde zstane ležeti až do ukonení liturgie. Jako

obuv nosí se papui (papue), nízké to stevíce z kozí kže,

jaké se vbec v zemích tureckých nosí; jedin Rusové obouvají

se do vysokých bot. Pes pletené punochy oblékají se ješt

jiné punochy, šité ze silného sukna, jež se jmenují lapcuny a

sahají ke kotníkm; z pedu jsou otevené a zapínají se na

háky. Proto, že se nosí pomrn krátké punochy, a také no-

havice u spodk jsou krátké, vznikly kalcuny, které mají chrá-

niti nohy až pod kolena ped nastuzením
;
jest to nco na zpsob

gamaší i-li podkolenic, zapínajících se na háky. Protože sáhají

pes stevíce, iní nošení punoch, aspo v lét, zbyteným.

Spodky, kterých mniši užívají, musí býti stihu volného, aby

umožnily snadnjší vykonávání pedepsaných hlubokých poklon

v kostele, což v kalhotách tsnjších, piléhajících není ani

možno. Uvazují se pouze šrou, šand se neužívá.

Oblek Svatohorc jest ovšem stejný, aspo co se týe zp-
sobu nošení, ostatní poteby mnišské liší se však podle toho,

! jakého ádu se jednotlivé kláštery pidržují. Kde jest kinovia,

po slovansku také „obštožitie" neb krátce „obšto", tam se pro-

vádí i spolená píprava jídel, cely mnišské jsou zaízeny jed-

nodušeji a eho jednotlivci jest potebí, obdrží ze skladu klá-

šterního. V idiorythmu nebo obecn eeno v „diortum", odbývá

se spolená tabule pouze v den klášterní pouti, jinak vaí si

mniši sami, co ze zásob klášterních jim se vydá nebo co sob
pikoupí, ímž i maso do klášter tch pichází, za konání slu-

žeb klášterních vysazen jest jistý roní plat, z nhož hlavn

poizují sob nový odv, cely jsou prostrannjší a naplnny všemi

potebami, podle zámožnosti jednotlivých mnich (viz str. 95).

Slovo ecké k á v i a znamená v klášteích pokojík, který
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slouží jednomu mnichu za byt; jest to mnišská cela s nejnut-

njším zaízením; nalézáme tam postel, njaký stolek, židliku

a dulap, t. j. almaru, do zdi zasazenou nebo ke zdi pikovanou

k ukládání rzných vcí, velmi praktickou. Pode jménem kellie

rozumí se ve svobodnjších klášteích byt soborního starce, jenž

se skládá z jednoho nebo dvou pokojík, z komrky pro sluhu

(iraka), zvláštní kuchyn a jednoho nebo nkolika kumbálk
(kellarik); ím vtší byt, tím také více nábytku, jehož hlavní

souástkou jest min dere, t. j. na zpsob divanu vystlaná la-

vice, jíž se užívá k sedni i ležení. V takovém byt, hojn
osvtleném a k vytápní zaízeném, leskne se ozdobná železná

postel, po stnách visí obrazy, zrcadla, hodiny, v zasklenné pi-

hrádce stojí knihy, nad okny visí záclony, pod okny umístno

min dere s polštái a pestrými koberci; kde jsou dva pokojíky,

nazývá se jeden fundarik a užívá se ho jako pokoje hostin-

ského. Pro vtší byt potebuje staec i iraka, t. j. hocha, který

mu posluhuje a za to od nho šacen i v knihách církevních

vyuován bývá; stane-li se mladík pozdji mnichem, pokládá

starce svého za svého druhého otce, u kterého pak vždy ochranu

nalézá. Vytápní cel klášterních dlo se ješt ped málo desíti-

letími výhradn krby, nyní staví se kamna z cihel, která mno-

hem více tepla vydávají pi menším množství paliva. V Russiku

jest zavedeno topení ústední tím zpsobem, že v jednotlivých

ástech kláštera jsou veliké pece, z nichž se teplo rozvádí po

kelliích; kde není zaízeno topení, postaví si mnich pi nejstu-

denjším poasí mangál naplnný žhavým uhlím
;
jest to mdná

mísa, spoívající na kovovém podstavci vtšího nebo menšího

rozmru; používání její žádá opatrnosti, aby uhlí bylo dobe
vypáleno, nebo jinak mže se snadno mnich otráviti uhelnými

plyny. Tento zpsob ohívání jest v krajinách jižních vbec roz-

šíen, nebo krátká a mírná zima iní stavní kamen skoro zby-

teným; k tomu druží se ješt nepkný zvyk spáti v šatstvu.

V kuchyních klášterních vaí se dosud na ohništích, pouze

mniši ruští nemohli se s tím spáteliti a zaídili sob sporokrby

nebo prostjší peci. Také v náiní kuchyském drží se zvyku

domácího. ekové a Bulhai neupustili ješt od nádobí md-
ného, protože se hodí pedevším pod ohe otevený. Nalézáme

u nich kotle (kazan, bakra) rozliných rozmr, pánve, pánvice,

rendlíky (táva, tígan, tendžer, tepsie), ve kterých se pee, vaí,
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smaží, pokrmy kladou se na talíe a mísy (sahan, tanir, pjat),

nápoj nalévá se do koflík, džbán (kupa, um), a celá ta spousta

mdi klášterní ocinuje se každoron od zvláštního emeslníka

(kalajdží), jenž se tím nkolik nedl zamstnává a od kusu jest

placen. Na Sv. Horu dojíždjí také lodi se zbožím hrníským;

odbyt nalézají tam hlavn mísy, misky, korbele a džbány (pa-

nice, ibriky, kanaty), také upy znamenitého objemu lze dostati,

jež slouží výhradn k uschovávání oleje, potebí však je zazdíti,

ježto dno jejich jest malé, hrdlo úzké, sted pak nejvypouklejší;

nádobí bývá až dva metry vysoké. Podle tohoto tvaru, zajisté

antického, zhotoveny bývají stomny, jen že mají ucha k nošení.

Menších up užívá se k nakládání sladkých i kyselých vcí.

Z nádob sklenných užívá se neustále lahví, které podle své ve-

likosti mají zvláštní názvy; láhev opletená nazývá se bendlik.

Z ostatního náiní stolního nesmjí scházeti malé koflíky na

ernou kávu, nebo káva jest nápoj, kterého se užívá nkolikrát

denn; k tomu potebí ješt mlýnku na kávu a džesve, ve kte-

rém se ten erný mok vaí a pak i se spodinou do koflíka vy-

lévá. Džesve mdné a vycínované, rozdílné velikosti, podobají

se hrníkm s hubikou ; místo ouška pikována bývá delší že-

lezná rukoje.

Strava mnišská má býti podle pvodních zákonn rostlinná,

nebo anachoréti egyptští a syrští živili se ovocem, luštninami

namoenými a erstvými listy bylin rozliných, málo kdy dostá-

valo se jim chleba, v klášteích však uinny ústupky slabosti

lidské a zavedeno požívání ryb a vína, jmenovit na Athon,

kde moe jest na blízku a živoišstva moského jest dostatek;

lihoviny vyrábny po domácku, tak že tabule Svatohorc bývá

složitjší, než tabule v klášteích jiných. Ale ješt jinému pokušení

podlehli Athonci, totiž požívání masa, nebo ryby podle úsudku

církevního vlastn ani masem nejsou. Dlužno vyznati, že této

odchylky od pravidla se dopouštjí jenom ti mniši, kteí hovjí

náhledm svobodnjším a pi tom jsou slabí duchem a chorobní

tlem, jak to vždy bývalo a bude. Nesmí se však odsuzovati

mnišstvo vesms, nebo jsou jednotlivci jak v klášteích, tak

i po poustevnách, kteí mohou v každém smru býti vzorem, a
v pravd vyznati dlužno, že to bývají ti, kteí statky pozemskými

nejmén jsou požehnáni, takže proto i suáze se ubrání nahodi-

lému pokušení.
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Mniši Athonští dlí se podle národnosti hlavn na ti sku-

piny, z nichž každá se drží co do jídla obyej zddných. Re-

kové a Bulhai shodují se ponkud ve výbru pokrm, nebo
obývají spolen zem jižnjší; oblibují sob jmenovit fazole a

jiné luštniny a souhlasí i co do ryb; ekové liší se tím, že

užívají hojn zeleniny erstvé, kdežto Bulhai dávají pednost

nakládaným hlávkám zelním, kyselým okurkám a zeleným luskm
paprikovým. Rusové naproti tomu vbec zavrhují luštniny, jim

nahrazuje všecko polévka kyselá (borš), brambory, kaše, a mají-li

k tomu ješt rybu, jsou tím spokojenjší. Také chlebem liší se

od Slovan jižních, nebo neberou k nmu istou pšenici, nýbrž

žito, ze kterého pekou veliké bochníky tvaru tyhranného ve

formách, k cíli tomu zhotovených. Nápoj lihových užívá se vše-

obecn, erná káva panuje výhradn u Rek a Bulhar, aj pak

u Rus jest ustáleným obyejem. Z pokrm mouných dlají jak

Bulhai, tak i Rekové banice, po ecku pyty, sladké nebo se

zeleninou, na zpsob kolá, jež se skládají z nkolika na sebe

položených vrstev tsta, mezi nž se klade bud rozlin pipra-

vená zelenina nebo sladká zavaenina. Rusové mají z mouky

svoje bliny a kalušky (lívance a knedlíky). V kterém kláštee

S'6 požívá maso, kupují je mniši v Kareji, kde každou sobotu

bývá trh a kamž venkované drbež pinášejí, z níž kohouti jsou

nejoblíbenjší. Jest tam i ezník, který poráží brav pohlaví muž-

ského, v dob zimní pak prasata.

Zídka se stává, že klášter, jenž má svj dobytek na me-

tochu, dá zabíti kus hovzí a rozdává maso mezi mnichy. By
by se požívalo v klášteích sebe více masa, iní se to pec vždy

s jakousi ostychavostí, peliv skrývá se pi nošení, zabíjení

drbeže penechává se svtským, rovnž lovu mniši se neúastní.

Svdomí není isté, ví, že se hoví pouze slabosti lidské. Ostatn

jídla masitá neobjevují se nikdy pi spolených obdech, jež

v klášteích, kde jest zavedeno diortum, bývají pouze dva nebo

ti do roka, ale ovšem s mnoha cizími hosty a se stolováním co

nejslavnjším. V tchto pípadech bývá liturgie sloužena o nco
pozdji.

Jídla jsou rozestavena na stolech jídelny, kde se sejdou

domácí i cizí a ekají píchod igumenv. Trapeza (obr. 11.)

nalézá se vždy nedaleko kostela, kde se sestaví prvod, jenž za

hlaholu zvon a nábožného zpvu do jídelny se ubírá. Naped
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nesou dva kostelníci svícny s rozžatými voskovicemi, za nimi

následují pvci, po nich jde knz drže v rukách ikonu dotyného

svátku, jenž se práv svtí, za uím kráí igumen, obleený ve

fialový pláš (jehož vleku nese jeden mnich), opíraje se o vy-

sokou berlu; dále následují popové a jiní mniši. Všichni, kdož

sedí pi stolech, zvedají se a usedají teprv tehdy, když se igu-

men na svém míst usadil. Na to peditatel pone ísti úryvek

ze života svatého, stoje pi totn bud ped stojánkem, na kterém

leží kniha, nebo Da pavláce za tím úelem zvláš sestrojené

na zpsob kazatelny. Mniši jsou tak obleeni, jak chodí do ko-

stela, každý má ped sebou nkolik misek, cínovou nádobu

s vínem, bochníek chleba a lžíci, vidliku a nž v ubrousku

zavinuté. Jídelní lístek záleží obyejn z rybí polévky, dvou

druh ryb, rozlin pipravených, k emuž se nkdy pidávají

ješt makaróny s ovím máslem a zákuskem jest kozí sýr. Když

od stolu iguir.enského se ozve zvoneek, mže se zaít píti.

Zvonec zazní také ped ukonením jídla. Když knz, jenž má
službu, pete veliké ektenie, rozdává kostelník kolyvu na pa-

mt svatého, chod od stolu ke stolu a podávaje sedícím po

žíci kolyvy sladké k pojedení ; za ním nosí trapezár džbán vína

a nalévá po sklenice vína jakoby na zapití. Než se rozdlí ko-

yva a víno, íkají se u stolu igumenského nkteré modlitby,

naež se pistoupí ku povýšení panagie, ímž zde rozumí kou-

sek chleba, jenž jest posvcen ve jménu Matky Boží a prvními

)rsty obou rukou nad panagiarem se pozdvihne na poest a

)amátku Bohorodiky.

Pan ag i ar jmenuje se malá devná miska, na které jest

vymalován obraz Matky Boží. Leží na zvláštním podstavci ped
stolem igumenovým. S miskou tou, jíž pevn se pidržuje tírohý

iousek chleba, chodí jeden mnich zástupy mnich a host, jež se

seadí a dá každému jednotlivci, aby si uštípl malinkou ásteku
a ji pojedl. Jáhnové s kaditelnicí procházejí se okuujíce všecky

pítomné. Po vykonání obadu toho pezpívá se ješt ve sboru

píse mariánská „Dostojno jest", naež prvod mnich se hne

v témž poádku, jak pišel, nazpt do kostela. U dveí trapezy

kleí, s obliejem k zemi sklonným trapezár a kucha, prosíce

tak všecky mimojdoucí za odpuštní, pro ten pípad, že by se

byli proti nim v nem prohešili.

Církev východní ustanovila na 120 d n í postních, které
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jsou rozvrhnuty na tyi skupiny podle tvera roních poasí,

totiž pst tyicetidenní na jae, pst apoštolský v lét, posty

bohorodiné ku podzimku a vánoní i-li advent v zim. Krom
tchto post ješt dva dny v týdnu, t. ve stedu a v pátek pra-

voslavný kesan má se postiti, vyjma týdny po velikých svát-

cích, v nichž dovoleno jest jísti všecko.

Pst veliký (svetija etiridesjatnica) zaíná v pondlí prv-

ního týdne postního a trvá až do soboty nedle šesté t. j. so-

boty Lazaiovy ped kvtnou nedlí; k tomu však druží se hned

týden pašijový, tak že celý pst velikononí trvá vlastn

46 dní.

Posty apoštolské zaínají pivním pondlkem po svátcích

Svatodušních a trvají až do svátku apoštol Petra a Pavla

(29. ervna Petrv den); délka postu toho ídí se podle veli-

konoc, po nichž za 50 dní jest sv. Trojice a o týden pozdji

nastává pst, který mže trvati nejdéle šest nedl a nejkrateji

osm dní. Pst bohorodiný uren jest od 1. do 15. srpna

k svátku Nanebevzetí P. Marie (Uspenie bogorodice")
;

posty

kolední táhnou se od 15. listopadu do 25. prosince. Ti nedle

ped velikým postem pokládají se za pípravu k nmu, v ko-

stele zavládne triod i-li trojhlasník, týden tetí jmenuje se ma-

sopustní, ve kterémž jedí naposled maso ti mniši, kteí ho po-

žívají. Nedle poslední jest syropst, v nmž se užívá ješt ryby,

másla, sýra, vajec. Pondlek následující ítá se již k velikému

postu, v nmž každá nedle má zvláštní svj význam.

První týden drží se pst co nejpísnji a všeobecn jde

se ku pijímání (komkání). Nedle druhá zove se pravoslavná

v upomínku na optné zavedení ctní obraz a vnována jest

památce Gregoria Palamy, vykladatele svtla táborského. Tetí

nedle jakožto prostedek postu ctí se vystavením svatého kíže

a nazývá se proto krstopoklonná. V nedli tvrtou pivádí se

na pamt Jan Lestviník, spisovatel knihy „Lestvica raja"

(„Žebík do ráje") o 30 stupních i-li hlavách; v tomto témdni

pedítá se ve tvrtek o utené veliký kající kanón Ondeje

Krétského a v sobotu akathist na Bohorodiku. Nedle pátá

pipomíná nevýslovné boží milosrdenství, kterého se stala úast-

nou Marie Egyptská, kdysi veliká híšnice. Šestá nedle i-li

vaja (Nedle Kvtná) jest pípravou k strastné sedmici; ped ní

jest sobota Lazarova, v kterýžto den se zhotovují kížky ze
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zelených ratolestí a kvtin, urené k rozdávání mezi vící pi

noní bohoslužb.

Církevní služba velikopostní liší se znan od obyejné služby

(viz str. 162 si.); ve výkonech jejích staví se ve všem v popedí

duševní zkroušenost, obady ponze nejnutnjší se vykonávají, a to

beze vší okázalosti, obrazy v ikonostasu bývají zakryty,, dvée

cárské zídka se otvírají, svíek se pálí mén, knz slouží v odvu
erném, kaditelnice nemá rolniek, zpívá se málo, mnoho se te,

po as bohoslužby koná se mnoho poklon ili metanij, kteréžto

slovo pochází z eckého „metanoia", což znamená pokání nebo

klanní. Poklon jsou dva zpsoby. Když se klekne na ob ko-

lena a kloní se hlava až k zemi, iní se poklona veliká i-li

hluboká, pi kteréž obyejn dostauje, pokloní- li se lovk
celým tlem pouze tolik, aby prsty natažených rukou se dotý-

kaly zem. Poklona malá záleží v lehkém naklonní hoejší ásti

tla. Nejhustji konají se metanie v as velikého pstu; tehdy

každý mnich již pi vstoupení do kostela má dlati tri veliké a

a dvanáct malých poklon, podobn pi hlavních odstavcích li-

turgie nebo jiného modlení. Metanie dlá každý mnich, nastou-

pí-li novou službu, nebo ped církevním hodnostáem, ikonami,

estnými kíži, relikviemi, nebo když má nkoho odprositi.

U lidu obecného jsou poklony malé i veliké nco obyejného,

jmenovit pi uzavení njaké smlouvy s klášterem nebo když

nkdo nastupuje službu klášterní.

V církevních ádech naizuje se podrobn, jak bratrstvo

v dobách postních má se chovati. Zaátek velikého postu jest

dosti krutý, nebo se jim ukládá za povinnost v prvním týdnu

po tyi dni pouze suchý pokrm jísti, a to jen jednou za den.

V klášteích kinoviálních jest jen jedno stolování denn; kde

zavládlo diortum, penechává se to svdomí eholnlk, aby podle

možnosti vyhovli naízením církevním, která žádají odíkání se

ryby, másla, sýra a vajec až do Hodu velikononího, krom
svátk Zvstování P. Marie a Kvtné Nedle, o kterých jest do-

voleno jísti rybu, raky, chobotnice (oktopody), sepie, škeble a

jiná moská zvíata, jež mají poskytnouti slábnoucímu žaludku

jakousi posilu; víno pije se v sobotu a nedli v míe skrov-

njší. Co eeno o postu velikém, neplatí pro jiné posty, kdy

v pokrmech se žádá uskrovnní pouze tím zpsobem, že v pon-

dlí, ve stedu a v pátek se jídá jednou za den, v úterý a ve
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tvrtek dvakrát, ale bez oleje, v sobotu a nedli však dovoluje

se olej, víno a ásten i ryba. Jindy byly posty mnohem na-

máhavjší, než-li za dn nynjších, tehdejším postníkm byly

pokrmem namoené luštniny, hlavn oka a rovit (druh hrachu),

rzné ovoce a zelené listí, které sob spárovali. Nyní jsou va-

ené fazole nemaštné hlavním pokrmem postním, pak naložené

olivky a zelí; z jara jest obyejem sbírati mladé byliny mléné
a s octem je pipravovati.

U Rus usnaduje pst požívání aje, u jiných erná káva;

o koalce neiní se zmínky v typiku, a ponvadž platí i zde

zásada, že co není zapovdno, jest dovoleno, pije se koalka

i v post. Mniši, kteí žijí v diortum, strojí poklady, t. j. po-

slední veer ped každým postem vaí sob jídla, kterých v ase
postním dlužno se zdržovati. K tomu úelu spojí se vždy n-
kolik mnich a co si uvaí, sndí ten veer spolen. Druhý

den nastává jim úloha všecko nádobí vyistiti od mastnoty

zvíecí.

Kdo složil slib mnišský, tomu písluší název „prepodobný"

(velebný), a dosáhne-li vysvcení vyššího, pikládá se mu titul

„vysokoprepodobie", což má znamenati, že má býti ve všem

podoben Ježíši Kristu. Naproti tomu stojí ecké slovo „osios",

které rozdleno na os- ios znamená Jako bh". „Svetyna"

oslovuje se mnich v prostomluv ve smyslu vztažném bez vy-

slovení jména jeho. Slovo toto odvozuje se od obecného názvu

mnicha Svatohorského „sveti otec". Shromáždní mnich oslovuje

se v ísle množném „sveti otci". „Blagoslovenie" jest tolik, co

požehnání, ale i dovolení. Jest to výraz, se kterým se na Sv.

Hoe velmi zhusta setkáváme. Ke všemu, co mniši podnikají,

potebují „blagoslovenie" i-li požehnání svého pedstavenstva;

setkají-li se dva mniši na cest, osloví mladší staršího nebo

prostší váženjšího slovy „ote blagoslovi", naež obdrží za od-

pov „Gospod blagoslovi" nebo „Bog da prosti". V kostele

blagoslovi i-li žehná se chléb, olej, víno
;
ped obdem blago-

slovi pítomný knz pokrmy i nápoje. Jísti hrozny vinné ped
6. srpnem, pokládá se za pestupek, nebo teprv toho dne se

požehnávají v kostele první plody z vinic. Zehná-li knz, složí

prsty pravé ruky tak, že naznaují zaátení písmena jména Ježíše

Krista; napodobí se to spojením palce s prstenníkem a ostatní

prsty se vzpímí, podobn spojí knz prsty, líbá-li se mu ruka,
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pi emž se nebée za ruku, nýbrž knz sám piblíží ruku svou

k ústm líbajícího.

Denní poádek klášteru í lze vylíiti asi takto: Podle

roního poasí, asnji nebo pozdji jde se v noci do chrámu

na utenu, pak na liturgii, což dohromady vyžaduje as pti

hodin asu, na to mnich pije kávu, aj nebo koalku jako na

posilnnou a vaí sob obd. V kterých klášteích se obdvá
spolen, ušeten jest zamstnání tohoto. Pak sob hledí nkolik

hodin své služby, než nastane as k odpoinku, který se drží

v klášteích velmi svdomité, jmenovit v lét, kdy klášter se

zdá jako vymelý. Po poledni probouzí se bratrstvo ze spánku

svého a chystá se do kostela na veernu, která trvá nco pes
hodinu, na to následuje spolená veee, kdežto v diortum mnich

o mnoho pozdji veeí, nebo musí sob shánti, co potebuje

na den píští. Bratr, jenž pro útchu svou založil si zahrádku,

peuje a stará se o ni mimo služby klášterní, k emuž jest

nejvhodnjší as veerní. Tak se žije a tyje ve zdech klášter-

ních. Kteí muiši zastávají službu venkovskou, podizují se po-

mrm, tam panujícím, za to však jsou osvobozeni od návštvy

kostela; to se týóe všech ekonom, t. j. dohlížitel na pracující,

vina a mnich, emeslem se zanášejících. Nkdy bývá tišina

klášterní perušena nahodilou prací spolenou, což se ozuamuje

udeením na visutou desku devnou, ímž se vybízí bratrstvo,

aby se vypravilo na „panginii". Takové spolené práce jsou

sklize sena, žatva, vinobraní, esání olivek, nebo když pistane

lo s nákladem z metoch, nebo ím více pracovník, tím

rychleji lo se vyprázdní, aby od beh opt vzdáliti se

mohla.

Zdálo by se, že klidný klášterní život psobí úspšn na

zdraví mnich a že dlouhovkost jest stálým píznakem osvd-

ené životosprávy, ale bohužel není tomu tak, nebo se heší

proti zákonm pírodním i zdravovdným, tak že se dostavují

nemoci a neduhy, které život zkracují. Píroda pomáhá, se
mže vzduchem neporušeným, podnebím vlídným, dobrou vodou,

ale nemže odiniti, eho se mnich dopouští spoléhaje se na

vli Prozetelnosti. Maso jí (a ne mnoho) nejvíce solené a su-

šené, tudíž již zastaralé, pidržuje se pílišn rzných nápoj

lihových, srká do sebe mnoho kávy nebo aje, tlesn se nena-

náhá, více sedí a stojí, než chodí; duševn se nevzdlává,
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istoty sob nehledí, ímž hlavn porušuje zdraví své, tak že

mniši vysokého stáí jsou vždy vzácností na Hoe Athonské.

Nejrozšíenjší nemocí jest zimnice (treska), a jest prbhem
svým málo kdy smrtonosuá; dostavuje se pravideln v lét,

když zraje ovoce a proto piítá se vznik její požívání šavna-

tých plod. Léí se výhradn chiniuem, jehož dávky jsou dosti

silné a zanechávají nepíjemné následky psobení svého. Ustrojí

tlesné na chinin tak si navykne, že tento astji již ani ne-

úinkuje, tak že jest potebí sáhnouti ku prostedkm silnjším,

jako k antipyrinu. Život zdrženlivý ve všech smrech bývá nej-

lepší oporou proti této nemoci krevní. Mnohem nebezpenjší

bývá tak zvaná ponta ili zánt plic (pneumonia), jež koní pra-

videln smrtí. Nejvíce piítá se vina nahodilému nastuzení,

jemuž mniši jsou vždy náchylni, nebo nejsouce otuženi, navlé-

kají na sebe více šatstva, než je potebí. Nemoc tato ohlašuje

se prudkou horekou. Kdo je zvyklý pití lihovin, má menší

áku na uzdravení. Dosud panuje mezi mnichy zlozvyk pouštní

krve, ímž stav nemocného pouze se zhoršuje. V každém klá-

štee jest nemocnice, jejíž zaízení ídí se podle prostedk
klášterních. Za vzor mohou sloužiti nemocnice vtších a boha-

tých klášter, do kterých také cizí nemocné pibírají; jmenovit

v Russiku vydržuje se zvláštní špitál pro píchozí nemocné

mnichy.

Kláštery Lavra, Vatoped, Iver a Zograf najímají uené
lékae svtské s platem roním až do sta lir tur. a celým za-

opatením I v Kareji nalézá diplomovaný léka dobrou

výživu.

Na Sv. Hoe pokládá se svcení oleje (eleoosveštenie)

za hojivý prostedek ve všech nemocích a konává se k žádosti

churavého. Obad tento dje se tím zpsobem, že se na stl

postaví talí naplnný pšeninou moukou, ve které jest zapích-

nuto sedm hliek, jejichž jeden konec bavlnou jest obvinut

pro pomazání, pak nádoba s olejem.

Podle církevního ádu má býti pi tom sedm knží, ale

není-li jinae, mže se provésti obad také temi knžími. Po

pezpívání jednoho žalmu, odíkání nkolika ektenií a po mod-

litb nad olejem, te se sedm epištol a tolikéž evangelií a ko-

nen modlitba o uzdravení nemocného pomazáním olejem. Na

to pistupuje jeden knz po druhém k nemocnému a dlá mu
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hlkou kížky na ele, na nose, tváící), ústech, prsou a rukách,

íkaje krátkou modlitbiku. Pak obcházejí všichni knzi lžko

nemocného, držíce v rukách otevené evangelium. Obad se

ukoní tím, že nejstarší knéz ješt jednu modlitbu odíká, ve

které prosí za milost boží pro trpícího. Z mouky, aby nepišla

na zmar, upee se placka, kterou nemocný nebo jiné osoby,

v nemocnici pebývající, sndí. Není teba pipomínati, že se

pihlíží k tomu, aby tžce nemocný duchovníku se vyzpovídal

a svatého pijímání byl úasten.

Dia tik a jmenuje se v klášteích poslední vle mnicha,

která se mže týkati jedin záležitostí duchovních, uruje totiž,

kolik mší má se za penžitou náhradu sloužiti, kolik žaltá,

evangelií peísti, zda-li se má mezi bratrstvo jistá ást penz
rozdliti nebo z pozstalých vcí malikosti na památku rozdati.

Bývá také zvykem nkolik spolených obd na památku zeme-
lého uspoádati. Diatiku sestavují pouze mniši, v dioitum žijící

a vládnoucí osobním jmním. iní ji také pro pípad náhlého

úmrtí, aby, mají-li peníze nkde ukryté, se vdlo, jak je lze

nalézti; nebývá to však pravidlem.

Zpsob pohbívání mnich má leckteré zvláštnosti.

Jakmile mnich ume, ohlásí se to trojím udeením na železné

klepadlo, visící na etzích blíže kostela. Mrtvola dokud jest

ješt teplá, oblee se do šatu eholního, v nmž nebožtík chodil

do chrámu, tedy s epicí a závojem na hlav, na nohy oblekou

se nové stevíce, pak zašije se tlo celé do mantije, tak že zašitý

trup se podobá egyptské mumii, až na to, že na erné látce

ti kíže z bílé vlny se vyšijí. Pi strojení a zašívání zemelého

jest pítomen knz, jenž pi tom te ustanovené modlitby.

Mrtvola, takto upravená, položí se na máry, pokryje se erným
rouchem a odnese se do pedsín kostelní, kde zstane do nej-

bližších uešpor. Modlení veerní odbývá se tehdy o nco díve

za píinou pohbu, tebas nebožtík zemel teprve téhož dne.

Shromáždí se popové, jáhnové, pvci a ostatní mniši a pohební

obad zapone se jistými žalmy Davidovými, po kterých násle-

dují jiné písn, mající za základ Zákon Nový, pak zpívá se

zvláštní pohební kanón, jehož pohnutlivé verše sestavil Jan

Damašský. Když se pete Písmo Svaté, t. j. uritý úryvek

z epištol a evangelia, odíká duchovník nad nebožtíkem mod-

litbu rozhešující, snímaje s nho všechny tresty a kletby. Zá-

14
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vrek obadu jest velmi tklivý, nebo pítomní mniši vždy dva

a dva pistupují k mrtvole, uiní ped ní ti hluboké poklony,

políbí elo a obrázek, jenž leží na prsou jejích. Za zpv cír-

kevních hne se prvod z kostela, naped kráí opatrovník ne

mocníce s rozžatou lucernou, pak nesou dva kostelníci svícny

s hoícími voskovicemi, potom pop s kížem v ruce a jáhen

s kaditelnicí; za nimi nesou tyi bratí umrlého na márách,

naež následuje bratrstvo klášterní se zapálenými svíkami

Byl-li nebožtík knzem, odnesou jej popové na hbitov, byl-li

schimonachem, schimonachové. Prvod zastaví se uprosted dvoi^

kde duchovník odíká krátkou modlitbu ; druhou zastávku uiní

venku ped vraty klášterními, ve kterých stojí vrátný a každého

mimojdoucího runí kaditelnicí oknuje. Hbitov není daleko od

kláštera. Pichystán tam bývá hrob, as metr hluboký. Pro hlavu

jest vždy proti východu zvláštní výklenek, jenž se pokryje plo-

chým kamenem, zajisté pouze za tím úelem, aby pi optném
vykopání hrobu lebka se neporušila. Mrtvola položí se ihned

do hrobu, knz se pomodlí, poleje ji olejem a hodí také první

hrstku zem na ni. Hrob se vyplní, každý shasne svíku svou,

postaví se proti východu a uiní dvanáct malých poklon. Pak

nastává všeobecný rozchod. Je-li potebí, oteve se hrob již po

tech letech, aby do nho nové tlo mrtvé se položilo.

Zbylé kosti odnesou se do sklepa pod hbitovní kaplí,

lebky ukládají se do zvláštních pihrádek a na leckterou pozna-

menáno bývá jméno jejího majitele. Na hrob zastrí se devný
kíž, na kterém lze peísti, kdo v nm jest pochován a rok

úmrtí.

Každého pátku odbývá se v kapli hbitovní ped veernou

krátká pobožnost za všecky zemelé a tam pochované mnichy.

V sobotu ráno na to odbývá se liturgie.

V nkterých klášteích zavládl obyej, že mají vždy na

hbitov hrob otevený, jenž by stále pipomínal smrt a pomíji-

telnost života pozemského.

Parastas i-li panychida jest modlení za zemelé. Nejdéle

za 40 dní po pohbu, obyejn v nedli nebo ve svátek na konec

liturgie postaví se uprosted chrámu mísa s kolyvou, nad kterou

peditatel urené modlitby pedítá. Mezi tím rozdá kostelník

každému pítomnému po svíce, která až do ukonení obadu
hoeti se nechá. K závrku parastasu sestoupí se popové v kruh
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okolo stolku s kolyvou a obléknouce na sebe epitrachyl, zapjí

jeden po druhém tikráte „vnaja pamja", dlajíce pi tom ti

kíže. Je-li zemelých více, odbývá se pro n parastas spolený

a pedítají se mezi modlením jejich jména. Jsou také parastasy

roní, které ten neb onen mnich bývalému starci svému na pa-

mátku nebo staec za iraka zemelého poádá, a to bhem
tí let v jeho den úmrtní; útraty za kolyvu, svíky a obyejný

poplatek pítomným knžím mají ovšem sami zapraviti; kolyva

se rozdává ped kostelem mezi mnichy a lid obecný.

Má-li mnich v kláštee svém v klidu a spokojenosti život

svj ztráviti,jest nevyhnutelno, aby finanní pomry klášterní

byly v poádku. Není potebí pebyteného bohatství, ale pec
tolik, aby výdaje se kryly stálými píjmy. Ve starších dobách

mly kláštery mnohem více píjm, aspo ze jmní nemovitého,

tak že metoch klášterních bylo dostatek ve všech koninách

poloostrova Balkánského. Ale za panství tureckého Athonci

mnoho statk ztratili a na sbírání milostin obmeziti se musili.

Mám pod rukama úty kláštera Chilandaru z let 1779—1820,

jež pedvádjí nám obraz klášterního hospodáství, podle kterého

lze souditi, že hotové peníze pocházely hlavn od pespolních

host, naproti emuž metochy pouze sklizní svou k vydržování

mnich pispívaly. Tak obnášel píjem r. 1780 20.985 groš,

výdaje však obnášely:

Za rzné poteby klášterní 7.532 groš
Dan roku toho 6.232 „

Obilí pikoupené, pšenice a jemen . . 4.119 „

Služné celoroní eládce 3.866 „

Úroky z vy dlužených penz 5.151 „

úhrnem . . . 26.900 groš,

jeví se tedy nedostatek 5915 groš.

Jedno pozdjší desítiletí poskytuje nám tento obraz:

V r. 1790 vybráno od cizích a domácích host . . 23.828 gr.

vypjeno od okolních vesnian 4.860 „

obnášely tedy píjniy . . . 28.688 gr.

Vydání byla tato:

Rzné poteby klášterní . . . 5.713 gr.

Poplatek státu 7.599 „

Obilí pikoupeno za 3.473 „
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eládka klášterní 4.939 gr.

Úroky splacené 9.131 „

úhrnem . . . 30.855 gr.

Nedostává se ovšem pouze 2167 gr. pes to, že píjem by]

o mnoho vtší, než r. 1780, ale za to vzrostl klášterní dluh a

obnos úrok vzrostl, kdežto ostatní výdaje stouply mén nebo

se zmenšily.

Za rok 1802 vykazují úty tato ísla:

Píjmy:

Co zstalo po zemelých, co složili nov pijatí

a co bylo splaceno ocl dlužník klášterních, ob-

nášelo 8.294 groš

Za odprodané rzné vci utržilo se 17.559 „

Od host darováno v celku . 46.606 „

Nové úpisy dlužní vystaveny na 11.100 „

úhrn píjm iní . . . 83.559 groš

Výdaje

:

Za rzné koup pro klášter 12.828 groš

Platy eládce 2.320 „

Výlohy ekonomské na metoších 21.391 „

Poplatek státní 8.553 „

Úroky z dluh . . 20.610 „

úhrnem . . . 65.702 groš

zstává tedy pebytek 17.857 gr. pes to, že výlohy pi hospo-

dáství polním se zvýšily, podobn i úroky, ale za to pínos

host stoupl znan a výtžek hospodáský byl též dobrý.

Uvádím ješt úet za rok 1813; tenkráte píjmy obnášely:

Pebytek úetní z r. 1812 2.080 groš

Od taxidiot zasláno 3.223 „

Dary nov pijatých len od ty osob 1.378 „

Ddictví po zemelých klášternících 15 osob . . . 5.179 „

Od host domácích položeno 48.713 „

„ „ cizích, t. j. z klášter jiných 8.493 „

Z hospodáství odprodalo se za 14.149 „

Nové úpisy dlužní na . 12.080 „

úhrnem . . . 95.295 groš
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Výdaje byly:

Koupené vci rzné za skevofylarnici a trapezu . 26.437 groš

Lid služebný v kláštee 7.890 „

Výlohy na metoších Kumica a Kalamarie .... 36.998 „

„ v Kárej i na koaku a typikarnici .... 2.653 „

Dan státní 8.445 „

Úroky za peníze vydlužené . 12.172 „

úhrnem . . . 94.595 groš

Jeví se nepatrný pebytek 700 gr., že však dlužní úpisy

nov vydané mají skoro stejnou výši, jako splacené úroky, což

mže býti dkazem, jak pes hojné píjmy od poutník také

výlohy se zvtšovaly a mniši takka jen z ruky do úst živi byli.

Jsem s to pedložiti klášterní úet z doby nejnovjší, t. z r. 1897,

jenž jest zajímavý již proto, že lze porovnati píjmy a výdaje z ob-

dobí více než stoletého. Píjem toho roku byl:

Zbytek úetní z r. 1896 obnášel 15.171 groš
Od bratí klášterních zapjené peníze .... 11.020 „

Pjky cizí (mezi nimi tisíc lir od kláštera Xiro-

potamu) 163.920 „

Po zemelých bratích zstalo v celku na hoto-

vosti 9.417 „

Píjem od host obnášel pouze 8.383 „

Jiné milodary (mezi nimiž 300 napol, ze Srbska,

200 nap. od exarcha Bulharského, 200 lir od

ruského dobrodince) 84.684 „

Výnos z majetku klášterního, hlavn inže z me-

toch pronajatých 75.171 „

Za odprodané díví utržilo se 24.866 „

Pijato na uschování bez placení úrok .... 7.305 „

Píjem rzný hlavn za odprodané vci jako:

dobytek, seno, obilí a jiné 17.999 „

tudíž obnáší téhož roku píjem úhrnem .... 417.936 groš

i-li, poitá-li se jedna lira tur. po 100 gr., 4179 lir.

Z toho vydáno bylo

:

1. Poplatky státní i obecní 18.829 gr.

2. Úroky za peníze bratrské obnášejí 34.055 „

3. „ „ „ osobám cizím 23.460 „
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4. Dluhu se splatilo 33.546 gr.

5. Zakoupeno vcí rzných za 28.990 „

6. Za ryby, sýr, máslo, fasole a jiné 28.672 „

7. Výlohy na správu metoch 57.545 „

8. Plat emeslníkm obnášel 11.189 „

9. Mzda eládce a nádenníkm 37.715 „

10. Dary cizincm a chudým 4.971 „

11. Výlohy cestovní klášterníkm 11.437 „

12. Výdaje rzné 25.087 „

13. Plat služební mnichm, nedoplatek za rok 1896 7.680 „

14. „ „ „ letošní 28.574 „

15. Vydáno naped podle listu piloženého .... 15.033 „

16. Na hotovosti zstalo v kase 51.153 „

jeví se obnos rovný píjmm . . . 417.936 gr.

Jednotlivé položky však vyžadují objasnní. Tak se doví-

dáme z položky 1., že bhem jednoho století zvýšily se poplatky

o plných sto lir, dan státní zstaly asi stejné, ale obecní pi-

rážky vzrostly.

2. Všechny úroky iní 574 lir, emuž odpovídá dluh klá-

šterní okolo devíti tisíc lir, ze kterých se platí 6%-

5. Obsahuje hlavn zboží koloniální a jiné poteby, jež se

zakupují v Solun.

7. Poukazuje náklad na správu statk, jejichž úroda od-

vádí se v pírodninách do kláštera, výlohy bývají pravideln

vtší a neodpovídají nikterak výtžku.

11. Útraty cestovní pi pojíždlkách do Caihradu, Soluna,

do Srbska a Bulharska.

12. Mezi vydáními rznými vynikají pedevším platy ka-

pitánm lodním za pevážení sena, obilí, díví a jiných poteb.

15. Stará úetnická prakse klášter Svatohorských záleží

v tom, že výlohy v jistých vcech uinné nezanášejí se hned

do út, nýbrž teprve tehdy, když záležitost se ukoní. Od ná-

sledníka v epitropství berou se podobné položky jako hotové

peníze. Postup ten lze vysvtliti tím, že úetní vede pouze den-

ník, ne však také hlavní knihu.

16. Pokladní pebytek pes 500 lir dokazuje, že Chilan-

darci sob více vypjili, než bylo potebí toho roku.
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Porfyrij Uspenskij uvádí v cestopisu svém jeden celoroní

úet kláštera Grigoriatu z r. 1835, jenž ml píjm 38.850 groš

38 par, vydání 29.510 gr. 14 p. a poznamenává, že z tak ma-

lého dchodu mže býti živ pouze ecký klášter Svatohorský,

ve kterém je mnoho post, odv mnich velmi chatrný a v ce-

lách jich nieho se nevidí krom postele a džbánu na vodu.

A klášter ten ml ješt tenkrát své statky v Rumunsku a téhož

roku zemel mnich, jenž zanechal po sob ti tisíce groš. Gri-

goriat jest dosud jeden ze skrovnjších klášter s kinovií.

Vzájemný styk mnich mezi sebou jest aspo na ze-

vnjšek odmený a plný úcty; pi setkání pozdravují se slovy:

„Blagoslovi ote". Kdo chce vstoupiti do cizí cely, odíká pede
dvemi modlitbiku: „Molitvami svetich otec našich gospodi

Isuse Christe, Bože naš, pomiluj nas" (která asto se obmezuje

na tyi slova zaátení nebo na tyi slova poslední), po kteréž,

uslyší-li v odpov „amin", oteve dvée, jinak není mnich doma

nebo nechce návštvy pijmouti. Prostý mnich má ped svým

igumenem vždy hluboce se pokloniti a prositi o požehnání,

k duchovníku svému má chovati neobmezenou dvru a vbec
knžstvu ve všem ustupovati.

V žádném kláštee Svatohorském není zastoupen výhradn

pouze jeden živel národní, nýbrž vždy nalézají se tam jednot-

livci ze všech národ pravoslavných. Dokud jest len postižen-

cem kláštera toho, ve kterém žije, není mu na úkor rznost ta,

nebo byl-li jednou pijat do svazku bratrského, stává se jeho

jinojazyný pvod lhostejnjším, tak že bhem asu s živlem

panujícím úpln splyne. Jinak však bývá, jestliže mnich pejde

z kláštera do kláštera. Takový zstává vždy cizincem, i když

jest stejné národnosti, jako vtšina bratrstva klášterního. Klá-

šter, ve kterém složil slib a v nmž mu byly vlasy postiženy,

nazývá se jeho kolébkou. V novém kláštee svém musí si poí-

nati opatrn, aby nedal chováním svým píinu k nedorozum-

ním, nebo pi nejbližší píležitosti shrnou se na nj žaloby,

naež bez milosti z kláštera se vyžene, by by byl sebe více

penz pinesl.

Není snad kláštera na Sv. Hoe, aby nebylo mezi bratr-

stvem stran, jež více nebo mén píke proti sob stojí. V klá-

šteích eckých stojí proti sob Moreité, obyvatelé království

eckého, a Turkomani, poddaní turetí. Rusové dlí se na Velko-
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rusý a Malorusy, posmšn Chocholy nazývané, Rumuni na Mul-

tance a Valachy, Bulhai na Makedonce a vlastní Bulhary.

Prese všecky však vnitní sváry panuje svornost na venek pi
sporech mezi jednotlivými kláštery o majetek nebo práva jejich;

tu se zapomíná na as na rozbroje osobní a úsilí všech mnich
soustedí se na obranu spoleného prospchu kláštera. Soudy

vlekou se mnoho let, a jde-li o njaký pozemek, dopouštjí se

rozvadné strany teba i pychu polního nebo i násilností, kte-

rých se úastní pouze klášterníci, nikdy eládka, která se pi
výtržnostech chová vždy neutráln. Již listiny soudní z 10. stol.

svdí o astých sporech hlavn o hranice pozemk, jak mezi

sousedními kláštery, tak i mezi jednotlivými kellioty a vysílání

komisí k urovnání spor. Tenkrát ovšem, kdy nebylo zvláštních

mezník, šlo to ponkud he a strana pokivdéná byla nucena

pomocí svdk práva svého se domáhati; nyní bezmála všude

již jsou mezníky vyzdny, ímž také soudm pomezním uinn
konec, aspo na vlastní Sv. Hoe. Statky venkovské drží klá-

štery na základ ferman rozliných sultán Tureckých, v nichž

se popisují sice také jejich hranice, ale jestliže vyten jest za

znak pouze strom, kíž, rozcestí nebo kámen a beh potoní,

mže snadno nastati porušení hranic, takže obyvatelé okolních

vesnic pak si pivlastují majetek klášterní. Scházejí dosud mapy,

aby vlastnictví bylo zajištno.

Blaze tomu klášteru, jenž se nezadlužil soudy, Takový,

i když není nadán hojnými statky, prospívá pece pi urovna-

ných pomrech finanních, iní nevyhnutelné ústupky duchu asu,

pijímá opatrn leny nové, nejsa nucen pijímati kohokoliv jen

pro získání vtších prostedk penžitých. Jest potebí, aby

kláštery byly ušlechtilými vzory lidu a nebyly jen ústavy planými,

kde lze dosíci tuného zaopatení.

Klášter, jenž se zadlužil tak, že nemže vitelm
svým platiti úroky, tím mén splatiti dlužnou jistinu, octne se ve

zvláštním postavení. V tom pípad jest Protáta povinna hájiti

zájmy vitel tím zpsobem, že vezme správu kláštera do svých

rukou, v elo postaví igumena, zodpovdného sboru protátskému,

jemuž tento úty pedkládá. Zavede se co nejvtší šetrnost ve

všech vydáních, proež se i bratrstvo zmenší až na nejuutnjší

potebu. Nemovitý majetek klášterní prodati se nemže. Vite-
lov musejí se spokojiti pouze tím, že obdrží své peníze nazpt
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na roní splátky, nebo i ve lhtách delších a se ztrátou bžných

úrok. Kláštery Svatoborské mají podobné postavení, jako státy.

Mohou se zadlužiti, ale neruí za to, že vitel zase kdy pijde

k svým penzm. Proto také jsou kláštery v úvru obmezeny

na penžníky domácí. Bhem 19. stol. octly se ti kláštery v tak

bídném postavení, že se musely ucházeti o prostednictví, aby

uhájili svou existenci. Byl to Russik, jenž pomohl sob v létech

tyicátých hlavn tím, že poal pibírati mnichy ruské, klášter

Stavronikita, jenž v létech osmdesátých byl nucen likvidovati

a ped nedávnou dobou následoval píkladu jeho klášter Filo-

thea. Proti úpadku tchto klášter jeví se u jiných takový pe-

bytek penz, že nevdí, co s úsporami poíti. Podle novovkých

názor svily je státním bankám, ale pochodily velmi špatn

za dívjší správy banky otomanské a za bankrotu státu e-
ckého. Klášter Vatoped ml v Athénách uloženo na 70 tisíc

iank, šest let dostával úroky, ale pak byly mu zastaveny a

)o kapitálu není ani památky. Bohatý Vatoped tší se, že ztratil

)ouze 10 tisíc frank, nebo 60 tisíc vybral na úrocích.

9. Lid služebný.

Lid pracující, od klášter placený, lze rozdliti na ti sku-

nny. První tvoí eládka vlastní, jako jsou kururdžové, vordo-

nari, govedari, junari, kozari, ubani, ifie, zevgari, volovari,

valmy. Skupina druhá skládá se z emeslník a mistru rzných

obor, jako jsou : kovái, krejí, ševci, truhlái, bednái, zedníci,

sedlái a dále i devai a uhlíi, jejichž zamstnání vyžaduje

jistého cviku. Do tetí skupiny kladu nádenníky, kterým se platí

podle úmluvy za den. Pojednám o každé zde uvedené služb

zvlášt.

K u r u r d ž í pokládá se vždy za nejpednjší službu mezi

eládkou klášterní; jinde jmenoval by se hajným, nebo povin-

ností jeho jest hlídati lesy a pole, louky a sady aj. Používá se

ho však i za posla. Mimo to doprovázívá jako estná stráž

vznešenjší hosty nebo klášterní starce pi jejich vyjížkách.

Pi takové píležitosti oblee se v kroj amautský, velmi malebný,

který dobe sluší, jmenovit je-li držán v istot a je-li nositel

jeho tla statného. Za spodky užívá se bílých nohavic z vlny

na zpsob gamaší, tsn piléhajících, okolo boku houpá se
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fustanela t. j. krátká asnatá sukné z bílého plátna, v množství

záhyb složená, hoejší ást tla pokrývá krom košile i kabátec

8 hojným vyšíváním v pestrých barvách, na hlav sedí ervená

epice bez stínidla s tapcem dol visícím, za obuv užívá se

nízkých stevíc, jejichž špika jest vzhru zahnuta a jakýmsi

tapcem opatena. Za zimního nebo deštivého poasí užívá se

svrchníku, ušitého z tlustého sukna barvy popelavé. Dlouhá al-

bánská runice jest jeho hlavní zbraní, za koženým pasem má

Obr. 12. Pedstavení kláštera Vatopedu se svými serdary i-li

kururdžími.

zastrený nž, známý pode jménem jatagan nebo kama; k pa-

rádnímu obleku náležejí ješt stíbrné etízky, které nad prsy se

kižují. Bohatší kláštery vydržují si nkolik takových kururdží,

mezi nimiž ten, jenž nejdéle jest v služb, platí za prvního.

Jméno jejich jest pvodu tureckého a znamená tolik, co stražar

nebo karaula, t.j. stráž. Z toho vzniklo karauldží a s promnou
malou kururdží. Roní plat jeho obnáší obyejn deset liber tur.

Do služby této najímají se vždy kesané, kteí musejí znáti bud

ecky nebo turecky; na metoších dává se pednost mohamedán-

ským Arnautm, kteí za tím úelem z domova svého odcházejí

a služby podobué vyhledávají; obyvatelstvo venkovské se jich

bojí, ale pi úadech tureckých nalézají více podpory.
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V o d o n a r jmenuje se eledín klášterní, který se temi

muly rozmanité vci pináší. Není-li zamstnání jiného, posílá

se na díví, se kterým se vrací z lesa nejmén dvakrát. Podle

spoteby díví ídí se i poet vordonar ; v zim jich bývá

o jednoho nebo dva více než v lét. Menší kláštery vydržují 3

až 4, vtší 5—6, nkteré až i 10 služebník tchto, proež je

potebí i pimeného potu mul. Vordonar nepracuje celý

den. Podle vzdálenosti místa urí se, kolikrát se musí vrátiti

s nákladem; s palivem dvakrát, s jinými vcmi, jako se senem,

slámou, obilím, hnojem, ti- nebo tyikrát; pak odpoívá. Pou-

štjí se do práce v lét ped východem slunce, aby brzo s úko-

lem svým byli hotovi. To se dje proto, že mulové se pasou a

vbec mén se krmí, než jak by bylo teba pi práci namáha-

vjší, pouze tam, kde mají po celý rok dostatek sena, zamst-

nává se vordonar po celý den, ale dostává pak i vtší plat, jako

na p. v kláštee Russiku. Mzda vordonar obnáší obyejn
v zim 4 liry tur. za šest msíc, v lét 5 lir tur. krom stravy,

jako to jest pi všech ostatních službách klášterních. V každém

kláštee chová se jistý poet pebytených mul, se kterými

vordonarové nepracují, a kteí jsou pohotov k rzným pojížd-

kám nebo k domácí práci lehí. Bývají to zvíata krotší a

vycvienjší, nebo leckterý mul pro tvrdohlavost svou jest

nevhodný. Opatruje je zvláštní sluha, zvaný paratlar, jenž krom
toho i vaí vordonarm obd.

Govedarem nazývá se pasák hovzího dobytka, Pase-li

výhradn krávy, jmenuje se také krava. Na metoších chová

se dobytek pod širým nebem, v lét stádo se pase na úhorech

a pozdji na lukách a strništích, zimu tráví v lesích vn ze-

lených, jejichž listím pes zimu se živí a v poasí studeném

husté kapradí za úkryt vyhledává. Povinností tchto pasák jest

skot v lét hlídati, aby nepoškodil úrodu polní a v zim jej

obcházeti, aby se v lesích píliš nerozutíkal, jsou povinni pi-

hlížeti i k novorozeným telatm, chrániti je ped šakaly. V ny-

njší dob pouze nkteré kláštery chovají krávy, jako Chilandar,

Esfigmen, Vatoped, Lavra, Sv. Pavel, a podle velikosti stáda

drží se nkolik pasák (Chilandar na p. má na 150 hlav

skotu a tvero pastuch), které do služby najímá mnich celník

za 6 litr tur. platu roního.

Jun ar jest pasák juuc t. j. mladých vol, kteí se
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pasou v lét i v zim po lesích, pokud se neprodají nebo ku práci

polní se nepiberou. Junar má znáti místa, kde se volové nej-

radji zdržují, shánti je asem dohromady a ped zví dravou^

jmenovit toulajícími se vlky je hájiti. Poštstí-li sejunaru vlka

zabíti, vycpe kži slámou a nosí ji po klášteích sousedních na

podívanou, aby si vybral zpropitné. Nemá-li klášter vlastního

stáda krav, kupuje ze sousedních vesnic jednoroní telata, za

píinou odchování volských potah pro svou potebu, které po

nkolika letech opt prodá, ímž využitkuje jaksi lesní pastvu.

Cena jednoho páru vol pti- až šestiletých kolísá okolo desíti

lir tur. Junarm platí se ron šest lir tur. Bývají to z pra-

vidla lidé mladší, kteí by byli hbit na nohou.

Koz ar pase kozy, jež na noc do ohrady (mandry) zahání,

tam je dojí a sýr pipravuje. Srst kozí z jara se stíhá, a dlají

se z ní pytle, torby, koberce; proto se také barví.

u b an jest tolik co ovák. Kozai i ubani mají krom platu

vyhrazeno, že mohou si držeti uritý poet bravu vlastního, od

kterého jim patí mléko i vlna. V lét pasou se ovce na naja-

tých pastvinách horských, ale ježto nájemné z nich ím dále tím

více se zdražuje, drží ovce již jen málo klášter Svatohorských.

Pes zimu mohou se pouze skopci a berani pihánti na zimní

pastvu na Sv. Horu, na jednoho ubana poítá se 200 kus
bravu, roní plat jejich obnáší také okolo šesti lir tur. Mléko

oví dává máslo jakosti výtené.

Cifijové jsou orái, jež drží ty kláštery, které mají

v okolí svém pozemky k orb zpsobilé. Oou s jedním párem

vol, „iftem", odtud jejich název; po ecku nazývají se „zev-

gary". Krom orání konají i rozmanité práce, jaké se vyskytují

v každém polním hospodáství. Pomocníkem nezbytuým jest jim

vol o var, jenž pihání voly, chtj í-li orái potah vymniti,

což se stává dva- až tikráte za den, ostatní as voli se pasou;

není-li pastvy, krmí je volovar ve stáji a odstrauje hnj; má
také na starosti pípravu pokrm a donášku jejich orám na

pole. Roní služné jejich kolísá se mezi sedmi a osmi lirami;

plat volovarv jest nco menší.

V a 1 m a jest eledín na metochu, jenž tam koná podobnou

službu, jako v klášteích vordonai, obstarává dvma nebo temi
mezky všechny donášky a když není jiného na práci, sváží

palivo.
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Dílnu kováskou má každý klášter ; nebo kon a

muli se okovávají; k tomu jest potebí podkov a hebík. Kde

se oe, ostí ková rádla a zhotovuje vbec všecky nástroje, ku

práci polní nebo domácí potebné. Dobrý ková (ková) zastu-

puje v klášteích zámeníka, klempíe, nožíe, puškae a má

nejmén jednoho uenníka. Mzda jeho obnáší msín jednu

liru tur.

Krejí (terzia) jest nutná osoba pro klášter. Bývá to

bu lovk svtský nebo mnich. Musí se dobe vyznati v hoto-

vení obleku mnišského; ostatn šijí krejí i bílé prádlo. V klá-

šteích lidnatjších jest nkolik krejí, placených od kusu. Kde

vládne kinovia, berou mzdu od kláštera, kde diortum, tam platí

každý sám, co sob objednal. Obyejn mají krejí sami na

sklad rozliné látky.

Dogramadží jest tolik co truhlá, který však se vyzná

i v pracích zednických. emeslo toto jest skoro výhradn v ni-

kách Cincar, (makedonských to Rumun) kteí picházejí ze

západní Makedonie a po Svatoborských klášteích a kelliích

zamstnání si vyhledávají. Zhotoviti vkusný a trvanlivý nábytek

málokterý dovede. Okna a dvée dlají podle zddného zvyku,

almary, stoly, lavice prost. Pi stavbách konají služby mnoho-

stranné, dlají stropy, kladou podlahy, staví kamna, schody, naha-

zují stny, bílí atd. ; pracují bu akordem nebo za mzdu denní.

Duvardžové (turecky duvar == ze) jsou Arnauti,

kteí provozují emesln jak zednictví, tak i tesaství. Vnitní

úprava nové stavby, jest vcí dogramadž. Každý mistr

má jednoho pomocníka a jednoho mezka, uenníkem jest vždy

hoch mladý, jenž pináší na mezkovi všecko, eho pi stavb

jest potebí, kamení, cihly, písek, vápno, díví stavební a jiné

vci. Kolik mistr jest zamstnáno pi stavb, tolik bývá hoch
a mul, kdežto jeden uenník popohání celou adu soumar,

nosících hmoty ku stavb potebné, ostatní pinášejí mistrm
v necikách maltu nebo hlínu. Pro duvardže najde se v klášte-

ích rok co rok práce; není-li stavby nové, vyskytují se vtší

nebo menší správky. Je- li prázdná vápenka, pouštjí se také do

pálení vápna. Okolo sv. apoštol Petra a Pavla vracejí se dom,
do svých hor za píinou žní, málo jich zdrží se po celý rok na

poloostrov. Zajímavo jest pozorovati, jakým zpsobem sob po-

máhají pi vyšších stavbách bez nákladného lešení; kladou pi-
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men silné kusy deva na pi do zdi, které postupem stavby

se zazdí; na vynívající konce kladou se prkna, na kterých stojí

dlník; po žebících leze se s jednoho patra na druhé. Dokon-

í-li se stavba, bourá se lešení, odezají se konce dev, ze zdí

vynívajících, jejichž zbytky pekávají vky, než ve zdi hnilob

podlehnou. Zdivo zvení se nenahazuje, pouze skuliny mezi ka-

mením se vymazují dobrou maltou, do které se dává vbec málo

písku. K stavbám vodním pimíchává se do vápna pda pvodu
vulkanického, která pochází z ostrova Santorina v Archipelagu a

po celém východ se rozváží. Nkteí misti, a prostí, jsou do-

vední kamenníci, kteí zhotovují z mramoru isté práce. Na
líc budov bére se kámen pitesaný, jenž se prokládá vrstvami

cihel. Pi stavb luceren nad stechou kostelní užívá se lehkého

dírkovatého kamene vápenatého, aby klenutí se nepetížilo. Zdi

hlavní jsou vždy tlusté a skálopevné; ale píky dlají se pouze

ze deva, z cihel a hlíny ; komíny vedou se proto ve zdech ka-

menných. Na soumrnost zevnjší a pravidelnost budovy mnoho

se nehledí, což ostatn pi vtších stavbách více škodí než pro-

spívá; jestliže však pi malé budov z pti oken každé má jiný

tvar, svdí to zajisté o veliké ledabylosti. Možno-li vbec mlu-

viti o njakém stavebním slohu nebo rázu, nezmnil se tento od

dávných as. takže stavby, teprve nkolik desítiletí stojící, mají

bezmála takové vzezení, jako budovy staleté, pi nichž hlavním

zetelem byla vždy ochrana proti útokm zevnjších nepátel.

Bevá (bedná) jest vždy potebným emeslníkem tam,

kde se chová mnoho vína a koalky. Sudy nové dlají se

z díví kaštanového, které se dá leheji zpracovati a jest trvan-

livé. Obrue, nejsou-li železné, zhotovují se z tlustších prut ja-

vorových nebo jasanových. Krom kádí k nakládání zelí a puten

ke sbírání vinných hrozn neužívá se jiuého drobnjšího náadí

bednáského, nebo panující vedra letní iní je nezpsobilým.

S a m a r d ž í nebo samara dlá a opravuje staré samary i-li

sedla pro muly a kon a pikovává i podkovy. Sedla skládají

se ze šprysel jasanových a desek platanových, vycpávají se slá-

mou a pošívají se na spodin plátuem, nahoe kozí mkkou. Ke
každému sedlu, které ostatn na zvíeti se kolíbá, potebí pro-

vaz k upevnní nákladu. Má-li se mezka použíti k jízd, za-

všují se tmeny.

Bikidžové jsou pilai (pila = bikie), kteí eží
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prkna, fošny, lat, trámy a jiné díví ku stavbám. Picházejí na

Sv. Horu z okolí Kosturu v západní Makedonii a tvoí ty-
lenné družiny, v nichž nejzkušenjší jmenuje se mistrem a jest

pravideln také majitelem runí pily, pisekává špalky, které se

mají rozezati. Dje se to tím zpsobem, že kláda, rozliné délky,

navalí se na lešení, když se naznaí erven natenou šrou
ezy, podle kterých se pila vésti má; na klád stojí jeden po-

mocník a tahá pilu nahoru, kdežto druzí dva pomahai pracují

pod kládou, tahajíce pilu opt dol. Plat smluven bývá od ezu
a uritého potu pídí. Pilai jsou povinni strom poraziti, na

špalky rozsekati nebo peezati, a pak každý špalek zvláš roz-

ezati, k emu se hodí. Málokterý klášter má svou vodní pilu,

nebo k tomu jest potebí míti dostatek vody a snadnjší do-

voz klád.

umurdžové ili vaglari (uhlí po tur. umur, po bul-

har. vagle) pálí uhlí v lesích Svatohorských po celou zimu. Be-

rou k tomu výhradn díví tvrdé, nebo uhlí ureno jest pro

vývoz, proto musí býti trvanlivé. Platan, kaštan, borovice, dávají

uhlí mkké, jež se hodí jen pro spotebu domácí. Uhlíi pi-

cházejí hlavn z pohorských vesnic severovýchodn Seresu, a

jsou Bulhai, podle kmene Marvaci. Ti nebo tyi osoby k práci

schopné tvoí „mangu" a smluví se s podnikatelem, za jakou

cenu budou dlati uhlí a pinášeti je na beh moský. Každý

pivede s sebou jeden kus dobytka, kon, mula nebo osla, aby

pytle s uhlím na místo urité odnášeli. Uhlí pálí se z oblic

rozliné tlouštky, asi jeden metr zdélí, narovná se do tyhran-
ného podlouhlého stohu, pokryje drobným roštím a hlinou a za-

pálí se na jednom konci. Trvá to nkolik dní, než ohe k dru-

hému kraji dojde, naež se zacpou všechny otvory a uhlí se

nechá vyhasnouti. Nežli uhlí z jedné jámy nebo milíe se od-

nese, pipravují spoleníci jámu druhou, tetí atd. Používá se

také jam vyprázdnných, je-li na blízku dostatek díví a tak

stídav se postupuje, pokud vykázaný díl lesa staí. Na behu
moském pijímá uhlí kantardží (važi), odvažuje v pytlích a

sype na hromadu pyramidální. Od kláštera vysílá se za pí-

inou vážení uhlí jeden mnich na dozor. Pi dostatené zásob
uhlí dostavují se lodi plachetní, aby je hlavn do Caihradu od-

vážely. Cena výrobní ídí se vzdáleností od pobeží. Obchodník

platí klášteru za sto ok uhlí od 7
1
/, do 12 groš, uhlím dává
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od 10 do 15 gr., kapitán lodní kupuje 100 ok asi za 30 gr., a pro

dává je pak v Caihrad podle okolností za více než 40 groš.

V zim má uhlí vždy cenu vyšší. Sto ok rovná se 128 kg.

Argati t. j. nádenníci, k jakékoliv práci se hodící, po-

cházejí nejvíce z vesnic severovýchodní Makedonie. Spojují se

v tlupy o 12—15 hlavách, volí sob mluvího (dragomana), jenž

za n vyjednává o plat a po celý as práce jaksi na n dohlíží,

a sám také pracuje. Jiní picházejí po dvou nebo po tech,

jak se seznámí cestou. V zim, kdy je nádenník mnoho, bývá

mzda menší. Hlavním jejich zamstnáním jest práce na vino-

hradech. Kde má se založiti nová vinice, tam pekopávají pdu
asi na metr hluboko, v starých vinicích okopávají révu vinnou

po dvakráte, seí i luka, suší a odvážejí seno, pozdji žnou obilí,

mlátí, spolupsobí pi vinobraní a esání oliv, jímž se koní ob-

dobí letní. Dlník Bulhar pijde v hadrech a v tch hadrech

také odchází; jest to vesms chudina, co chodí po práci. By
by ml doma oblek zachovalejší, na Sv. Horu bére kusy nej-

horší, kterých po celý as pobytu svého s tla nesvlékne. Kal-

hoty mívají krátké, ale široké, úzký kabát se nezapíná, na hlav

nosívají fez, okolo tla kožený pás, na nohou opánky (crvule).

Dostavují se i s houní na zádech za tím úelem, aby zimní

msíce v njakém kláštee ztrávili ; doma nenalézají výdlku

a pinesou-li si ze Sv. Hory nco penz, ty jsou, jako na-

lezené. Zídka se stává, aby nádenník pracoval nepetržit

nkolik let na jednom míst. iní-li tak, chová zajisté úmysl,

složiti svým asem slib klášterní. Mzdy bývaly ped poslední

válkou ruskotureckou (1877—8) o mnoho nižší, nebo tenkrát

picházelo množství bulharských dlník z krajiny Šopu, z okolí

Dupnice a Kystendilu na hoejší Strum. Když však krajina

tato spojena byla s osvobozeným Bulharskem, pestalo to.

Až se jednou podobn zmní politické zízení v Makedonii,

stoupne zajisté mzda neobyejn. Plat ídí se podle zpsobilosti

dlníkovy; hlásí se do práce mladí hoši, statní junáci, obstárlí

mužové. V zim platívá se ti groše denn, v lét asi pt
groš. Práce trvá s malými pestávkami od slunce východu až

do slunce západu; o pohodlí tchto nádenník není nijak po-

staráno; jsou ovšem již z domova uvyklí nejvtší skromnosti,

spávají okolo ohn na zemi, ve stavení, kde není oken, le jen

okenice, také stropu není a kou odchází skulinami ve steše
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nebo komínem špatn táhnoucím ; snášení tchto nepíjemností

usnaduje krátká a mírná zima.

Krom Bulhar z Makedonie hledají práci nádennickou

i mahomedánští Arnauti i-li Gegové z okolí Dibry v severní Al-

bánii, kteí se držívají pohromad, jsou-li z jedné vesnice a mí-

vají svého dragomana. Spokojují se stravou chatrnjší, než Bul-

hai, nežádají lihových nápoj, a za to dostávají mzdu o nco
vyšší. Pracují den co den bez rozdílu, nesvtíce svých svátk

mohamedánských ani pátk, tím mén nedl a hod kesan-
ských, proež smlouvá se s nimi obyejn plat msíní. Bývají

bráni ku pracím pozemním a vždy hledí se k tomu, aby byli po-

nkud vzdáleni od kláštera a zídka do nho picházeli. Mluví

dobe bulharsky, jazyk ecký znají mén. Obleeni bývají v pi-

léhající šat z bílé vlny a opásáni erveným pasem, oholenou

hlavu pokrývá turban nebo nízká bílá epika, za poasí chlad-

ného navlékají na sebe krátký kabátec z erné vlny (džilije).

Všechen zde uvedený lid pracovní krom uhlí, kteí se

musejí starati sami o svou stravu, jí chléb klášterní, pije víno

klášterní, a akoliv plat jest rozliný, strava zstává pece stejná.

Koalka vydává se msín nebo týdn, ježto panuje zvyk vy-

píti ped jídlem aspo skleniku toho pekelného moku. Víno a

chléb tvoí základ každého obda, pokrm vaený, bud z luštnin

nebo njaké zeleniuy, omaštn jest olejem (vyjma dny postuí)

za píkusek dává se sýr, v post nakládané olivky; ryba nebo

jiné maso pedkládá se pouze v nedli a ve svátky. Jídá se

dvakráte za den, okolo 10. hodiny dopolední a veer po ukon-

ení práce. Ráno asn pojí se pouze kus chleba. Všechna e-
le i rozliní dlníci najímají se na šest msíc t. j. od 23.

dubna (den sv. Jií) do 26. íjna (den sv. Dimitrije), což se

jmenuje období letní, od sv. Dimitrije do sv. Jií jest období

zimní. Bulhai, když nastupují zpátení cestu k domovu, tvoí

silné tlupy, aby snáze se mohli ubrániti pepadm loupežnickým

;

vracející se Arnauti sestavují etné a malebné karavanny; na

mezcích sedí jejich malí pomahai nebo starší lidé, ostatní krá-

ejí vedle, majíce na ramenou zavšeny pušky pro bezpenost.

Každé pololetí vymuje jist okolo tisíce osob svou službu pi

klášteích.

15
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10. Pomry pírodní a hospodáské.

Rostlinstvo poloostrova Athonského lze rozdliti na
dv pásma

: pásmo pobežní a pásmo dub i kaštan
;
pouze na

samém vrcholu Athonu nalézá se krom tchto dvou pásem, ješt
pásmo tetí, les jedlový a pásmo tvrté, zahrnující vegetaci

alpskou. Šíku pásem tch lze stanoviti asi takto: Kvtena po-

bežní sáhá do 1200' výšky, stromy listnaté vyskytují se až do
3500' nad hladinou moskou, lesy chvojnaté do 5250' a ko-

nen flora alpská k temeni Athonskému t. j. do 6438' i-li 1935
metr nad moem. Pásmo pobežní se skládá skoro výhradn
z ke a strom vždy zelených s hustým podrostem, pokrýva-

jících strán a údolí, inících je tém nepístupnými. Skládá

se ze dvou druh dub (Quercus coccifera a Ilex), z bobku

(Laurus nobilis), Arbutus Unede i A. Andrachne, zelenky (Phil-

lyrea media), maslice divoké (Olea europaea), jednoho druhu

krušiny (Rhamnus Alaternus), myrty (Myrthus communis), z pi-

stacie Lentiscus a cesminy (Ilex aquilegifolium). Podrost v tchto

nízkých lesích, ve kterých pouze Quercus Ilex nkdy jako mo-

hutný strom vyniká, tvoí nkolik druh Cytisus, Erica, pak

Genista tinctoria, Anthyllis Hermanniae, Spartium junceum, Ade-

nocarpus graecus, Crataegus monogyna, Prunus insititia; k nim

se druží ješt ostružiny a šípky, pak bodlavé Paliurus a Caly-

cotome, pnoucí se Clematis a Smilax, takže houští se stává té-m neproniknutelným. Místa vlhejší ovládají krom bestu,

olše a vrby, vysokorostlé platany, tvoící svými rozsochatými

kmeny stinné klenby.

Pásmo druhé obsahuje hlavn stromoví listnaté, pouze na

severní ásti poloostrova pevládá borovice (Pinus nigricans a

Pinea). Strom kaštanový tvoí nejrozsáhlejší a nejvýnosnjší lesy

celého pohoí; kde kaštan mizí, zastupuje jej buk, ásten pro-

stupuje je obyejná jedle. Lesy dubové tvoí nejvíce cer (Quer-

cus Cerris), sem a tam vyskytují se též habrovec (Ostrya car-

pinifolia), habr (Carpinus duinensis), osyka, ti druhy eáb
(Sorbus domestica, S. Aria, S. torminalis), ti druhy javor (Acer

monspessulanum, A. platanoides, A. campestris), hojnji však

jasan (Traxinus Ornus), po horách nalézáme divoké hrušn a

jablon. V pásm tetím, které lze pozorovati pouze na vlastní

Hoe Athonské, rozeznati možno oddíl nižší, obsahující Pinus



227

Laricio a vyšší zalesnn jest jedlemi (Pinus Picca), které tvoí

hranici stromoví vbec, nebot pak poíná flora alpská, nepíliš

bohatá, ježto skalnatý vrch není vegetaci pízniv. Z rostlin, které

pouze v tom ovzduší se daí, lze nalézti na 40 druh, jež po

botanicku se jmenují Arabis alpina L., Aethionema gracilis D.

C. var. Athoum, Draba Athoa Boiss., Viola delphinantha Boiss,

Polygala vulgaris L., Dianthus gracilis Sibth., Diantbus strictus

Sib. a Sm., Linum tenuifolium L., Linum austriacum 0. collinum

Boiss., Alsine recurva WahL, Gerestium grandiflorum y alpinum

Boiss, Anthyllis Vulneraria var. Webbiana Boiss , Astragalus

aristatus L. Her.
;
Astragalus angustifolius Lam., Hippocrepis

comosa, L. Sempervivum tectorum L. /?. marmoreum Boiss, Saxi-

fraga sancta Grisb., Saxifraga porophylla Bert, Pimpinella poly-

clada Boiss, Scabiosa Webbiana Don., Pterocephalus Parnassi Spr.,

Helichrysum virgineum Grisb., Scorzonera Jacquinianum el. /?.

lorea Grisb., Campanula Raineri Per., Euphrasia off. L. alpestris

W. a G.
;
Thymus Chaubardi Boiss., Thymus lanuginosus Friv.,

ITeucrium montanum L., Plantago saxatilis M. B., Daphne al-

pina L., Euphorbia Myrsinites L., Euph. fragifera Jan., Juni-

perus hemisphaerica Presl., Stipa pennata L., Melica nebroden-

sis Pari, Poa alpina /3. brevifolia Gaud., konen ješt šest

druh, dosud bezpen neurených. Ostatní rostlinstvo okrsku

Athonského zastoupeno jest nejhojnji eledí motýlovitých, emuž
pi pd vápeníte neteba se diviti. Tak vyskytuje se rod jetele

v 35 druzích, Medicago ve 14, Lathyrus v 9, Lotus v 5, Vicia

17, Melilotus 4, Eroum 5, Coronilla 3 druhy a j. Dlužno však

podotknouti, že leckterá bylina zdá se pvodu cizího, nebo po

moi piváží se klášterm nejen obilí k setí, nýbrž seno, sláma,

ba i hnj, a již setlelý. K seznání flory Athonské, z níž lze

snadno sestaviti herbá o tisíci druzích, jsou nejvýhodnjší m-
díce duben a kvten, když jest vegetace v bujném vývoji a roz-

kvtu.

Živoišstvo Hory Athonské délí se na krotké i-li

domácí a na divoké. Mezi první náleží pedevším mul, který

jest jaksi zprostedkovatelem života spoleenského, penáší ne-

úinorn osoby a vci z místa na místo a bývá pi každém pod-

niku vítaným pomocníkem, hlavn pi práci výdlkové. A jak

skromný je v potebách svých, jak poslušný a mlelivý ve výko-

nech sob pikázaných! Bez mula nebylo by styku mezi kláštery

15*
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a mniši sami by musiii na zádech vléci to, co jim mul ochotn

donese až k samým vratm. Muli kupují se bu již dosplí

nebo jedno- až dvouletí, aby nkolik let na pastv se chovali,

než jich lze užívati. Kon užívá se velmi málo, a to hlavn

k jízd. Zákonem jest, že se trpí na Sv. Hoe mul, k, osel

pouze rodu mužského; totéž platí i o jiných zvíatech domácích.

Druhé místo zaujímá skot. Skoro pi každém klášteru pasou

se mladí volové v lesích, aby pozdji se odprodali nebo aby jich

na metoších ku práci bylo použito. Srst jejich jest šedá až bílá,

rohy jsou délky prostední. Svobodnou pastvou bývají tlesn

dobe vyvinuti, co se týe krmiva nejsou vybraní. Krávy drží

se pouze ve dvorcích klášterních. Kumica, metoch Chilandarský
?

sousedí vlastní hranicí Svatohorskou s Megalou Viglou. Kravám

nemže se vždy zabrániti, aby se nerozutíkaly po celém lesním

okrsku, který beztoho Chilandaru také náleží. Krávy se nedojí, nýbrž

krmí, proto se pasou podle své vle a chuti. Pezimují v roklích

mezi houštím, chránny jsouce ped vtry studenými; tam se

rodí i telata, která pak jsou rovnž tak divoká, jako jejich matky.

Býkové se vyvádjí na podzim na pastvu do les Svatohorských,

kdežto jaloviky dorstají metoších. Kozy a ovce jsou na Athon

pouze hosty zimními, pihánj.í se, aby na pastv pod mírnjším

podnebím zimu ztrávily. Dobytek vepový krmí se v klášteích

kuchyskými odpadky a prodává se dobe vykrmený kupcm
venkovským. Kde jídá se maso, tam se zabíjí v dob zimní n-
kolik vep a maso se rozdává mezi bratrstvo. Psi se nerozmno-

žují, za to však koky. Uvnit klášter smjí se chovati pouze

kocoui. Drbež domácí odchovává se na dvorcích, odkud se pi-

náší do klášter ; také venkované pinášejí na trh do Kareje ko-

houty na prodej.

Ze zvíeny divoké sluší pedn uvésti vlka, a tento se zatoulá

pouze v zim na Sv. Horu, aby se živil mladším skotem nebo

bravem, dokud se nepodaí chytiti jej do želez nebo jinak jej

usmrtiti. Liška a šakal jsou tam domovem a škodí klášterm

hlavn tím, že v as dozrávání hrozn v noci vinice navštvují. Jelen,

srnec a zajíc jsou zástupci zvi honební, v potu však nepatrném,

proto že se pronásledují každého asu, za to dosti hojná je zv
erná, která v tžce pístupných houštinách dobrý úkryt nalézá;

žaludy, bukvice a jiné plody lesní jsou jí pokrmem vydatným.

Poet ptactva není veliký, a je dosti rozmanité. Z dravc vy-
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skytuje se jeden druh orla, kán, ostíž, sokol a sova; havran

odchovává tam potomstvo své, podobn i sojka, dudek, mandelík,

kukaka, vlha; krom kosa zastoupeni jsou také drozdové, slavík

oživuje v lét veškerá údolí, ostatní ptactvo zpvné jako cho-

cholouši, pnkavy, strnadi, konipáskové, stehlíci, pnice hnízdí

v kovinách, kdežto vrabec se zdržuje blíže píbytk lidských.

Rorejs, jiika a vlaštovka vyhledávají každoron hnízda svá na

zdech klášterních, opouštjí však již v srpnu poloostrov Athon-

ský. Hrdlika a holub skalní jsou obyvateli stálými, za to holub

doupák pilétá od severu za píinou pezimování. Jeden druh

kur zdržuje se na stráních vrchu Athonu, v nížinách sem a tam

ozývají se bud kepelka nebo chástal. Ptáci bahenní a vodní

navštvují poloostrov pouze na tahu svém, a to asto pouze oje-

dinle, nebo vody sladké jest málo, moe nevyznauje se hojností

ryb, aby poskytlo výživu hejnm kormorán a rack; moská vla-

štovka jest pomrn nejhojnjší. Živoišstvo pernaté pomrn
píliš se pronásleduje a asto bezúeln; jinak by ho mohlo

býti více.

Lesnictví na poloostrov Athonském provádí se co nej-

svobodnji. Každý klášter jedná libovoln pi využitkování les

svých. Severní ást pohoí zalesnna jest borovicí, která pokrývá

bezmála celé území Chilandarské, ale lesy borové jsou siln pro

ídlé, ásten požárem, ásten následkem bezmrného mýtní.

Vesovišt zaujímají místa, kde borovice by se daila. V polo-

hách vyšších, patících k Vatopedu a Zografu, bývaly nkdy
husté doubravy, jak lze souditi ze zbytk, od Kastamonitu vládne

strom kaštanový vedle dubu, a tvoí okolo Kareje Jesy souvislé,

málokde jedlemi promíchané, výše na hbet horském nabývá

jedle pevahy a vedle ní objevuje se buk místo kaštanu. Hospo-

dáství lesní vede se zpsobem velmi jednoduchým. Co se hodí

k urité poteb, vyseká se, stromy slabší zstanou, až dospjí

Z kmen silných eží se prkna, díví tenší poskytuje materiál

stavební, stromy listnaté, až na platan a kaštan, osyku a olši

dávají uhlí tvrdé, jež se vyváží do Caihradu a jinam. Do ne-

dávná prodávala se kra borová, jako tíslo, ale poslední veliký

ohe (r. 1890) zniil na tisíce strom borových a tžení toto

vzalo za své na dlouhá léta. Lesu kaštanovému vnuje se aspo
ta pée, že se ohradí po vymýtní plotem, aby pasoucí se dobytek

nových výhon nezniil. Když plot za nkolik let shnije, mezi
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tím co paezy kaštanové vyhnaly již hojné odnože, prosekávají

se, aby byly idší a rychleji rostly. Za palivo v klášteích užívá

se hlavn díví oblicového, z každého druhu stromoví, jen když

neadí; sebe zelenjší kmen hoí v žáru; ím tvrdší, tím lépe

plápolá, nebo obsahuje dosti látek pryskyicovitých. Prales na

Sv. Hoe se neudržel; podle povstí djepisných byly již odedávna

na poloostrov osady, jejichž obyvatelé díví káceli a prodávali,

také pastviny nalézaly se tam, na kterých pásli pastýi koující

stáda svá. Když v sedmém století poloostrov byl zpustošen a

vylidnn, usadili se tam poustevníci, kteí patrn lesm nepáli,

jak lze se doísti v ádech ili v pravidlech, daných Svatohor-

cm v 10. a 11. století (viz str. 43, 55—56).

V nynjší dob poskytují lesy pohled dosti žalostivý. Brzo

po válce krymské poali mniši páliti uhlí, ježto se rozhlásila

povst, že vláda hodlá klášterm lesy vzíti a sama je využitko-

vati. Poráželo se o pekot a pálilo se uhlí, a byla cena nízká.

Mnichm zalíbily se ty píjmy, protože nebylo pi nich útrat a

desátek vlád se neplatil podle výsady Sv. Hory. Ted! však musí

se ekati, až les opt vyroste, a k emuž je potebí 15 až 20

let; dá však pouze díví oblicové, které nemilosrdn se bude

pak sekati a spalovati na uhlí. Zamstnání uhlí jest hlavní pí-

inou astých požár lesních, nebo vršky, vtve zstávají ležeti

na míst, a staí jediná jiskra, aby v letním žáru uschlé roští

se vzalo. Bývá to obyejn na místech, kde na hašení nelze ani

pomysliti. O lesní práci pojednal jsem v lánku o lidu služeb-

ném (str. 223).

Hospodáství polní provozuje se hlavn ve dvorcích

klášterních, nebo poblíže klášter na Sv. Hoe nalézáme velmi

málo pozemk, kterých k orb použíti se mže, jsou to vtším

dílem strán nebo vysoiny na nichž les byl vymýtn. Pouze

klášter Chilandar má okolo 40 jiter dobrých polí na behu mo-
ském, jiné kláštery užívají plodné zem radji k vinicím nebo

k zahradám. Pšenice pokládá se vždy za hlavní plodinu, pak

následuje jemen, mén se seje žito nebo oves; z luštnin drží

se mnoho na bob, jehož zelené lusky jsou vaivem, pak rovit (Cicer

arietinum L.), který zastupuje hrách severu; orov (Eivum Ervi-

lia L.) seje se za krmivo pro voly, oka daí se též, zstává

však velmi drobná, Na polích sází se mnoho cibule a meloun,

kukuice zídka, ježto vyžaduje práci runí. Pda se nehnojí,



231

osívá se po nkolik let a pak zstane víceletým úhorem. Za náiní

k orání užívá se rádla, staroeckého pvodu s jednou kleící,

jehož hídel dosahuje až mezi jamo volské, ke kterému jest také

pipevnn; koleek tudíž není; rádlo koná výbornou službu tam, kde

jest mnoho koen a kamen, nehodí se však do pdy dobré, ježto

neobrací zemi, nýbrž pouze prorývá
;
pomrn nejlépe pracuje

na stráních a lesních mýtinách. Bran se neužívá, tím mén válc

nebo jiného náadí hospodáského; po njakém stroji není ani

památky. Úhor peoe se nejmén tyikrát, a to vždy v jiném

smru, lichý se nezakládají; poslední orbou zakryje se semeno a

práce polní je tím ukonena. Setba obilí trvá od íjna do vánoc,

pak se pracuje na úhoru, dokud ornice nevyschne letním vedrem.

Ke konci kvtna jsou žn. Nejprve dozrává jemen, pak žito,

naposledy pšenice, která jsouc klasu tvrdého nedrolí se, luštniny

zrají podle toho, jak asn byly zasety, kukuice setá v dubnu

uzrává v ervenci. Obilí žne se srpem, váže se v snopy o nko-
lika stéblech stejného obilí ; skládá se na humn v stohy a tam

se také vymlátí t. j. pod šírým nebem. Mlácení dje se zvlášt

upraveným smykem, v jehož spodin se nalézají ostré oštpky

z tvrdého kamene, které slámy a klasy peezávají; smyk táhne

pár vol, kteí se pohybují kruhem; je-li sláma, jako ezanka a

zrní z klas vydroleno, eká se na píhodný vítr, jenž by oddlil

isté semeno od plev. Za tím úelem jest humno i-li barman

upraveno vždy na míst ponkud povýšeném, nezahraženém.

Prací polní na metoších zamstnávají se k o 1 i g o v é, druh

to pracovník polních, kterým klášter dává nutný potah, rádlo

a semeno. Koligové oou a zadlávají setbu, snopy na humno
dováží a vymlátí. Po srážce semene a desátku obdrží šestý díl zrní

vymláceného, ostatek pipadne klášteru. Kosení obilí konají zvláš

placení dlníci. Jméno koligi nebo koligové vzniklo nepochybn

ze slova „koloni", se kterými statkái v Itálii a ve Španlsku

pole svá vzdlávají; jsou to jacísi nájemníci pozemk, kteí od-

vádjí inži v pírodninách. Tato soustava má více stránek stin-

ných, než svtlých ; dlník takový vzpírá se totiž každé novot?

tak, že o promýšleném pokroku v hospodáství nemže býti ani

ei; výtžek polní také podle toho vypadá; nejastji sklízí se

3 až 4 zrna, málo kdy pt a ješt ideji osm nebo více zrn.

Luk (livad) jest na Sv. Hoe velmi málo, jsou to z pravidla

lesní palouky, na kterých se klidí seno pro potebu klášterní
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Také kellioti v zahradách svých suší trávu. Senose bývá v m-
síci kvtnu, otava vbec se neklidí. Seno domácí nestaí, nýbrž

piváží se po lodích z metoch nebo se kupuje od pekupník.

Vinaství provozuje se na Sv. Hoe jak pi klášteích,

tak kelliích, nebo vinný ke jest tam jaksi domovem a poskytuje

úrody dobré. Výroba vína jest však nedostatená, nebo dje se podle

starého zpsobu, takže víno snadno zkysne. Prbhem msíce záí

zapone a ukoní se vinobraní, hrozny nohama se rozmakají,

naež beka nechá se kvasiti ve velikých otevených kádích asi

deset dní, dokud kvašení se neukoní. Mezitím promíchává se

v uritých lhtách dlouhými tykami. Po odbytém kysání naplní

se sudy a když kal se po nkolika dnech usadí, mže se víno

již píti. Trapezár má na starosti, aby doploval nádobí vinné,

totiž je-li v sud již mén, než polovina vína, petoí se do sudu

menšího a spodní neistota se odstraní. Nedostatek chladnjších

sklep jest závažnou píinou, že v msících letních pije se víno

více nebo mén kyselé. Jako vbec na jihu, tak i na Sv. Hoe
míchá se víno s vodou, jedin do kostela bére se víno nesmíšené.

Víno bílé pipravuje se také tím zpsobem, že šáva se nenechá

dlouho na slupkách. Zhotovuje se i víno druhé t. j. lanker, když

se do mláta vinného vleje jist množství vody, naež se pimíchá

nkolik kilogram na prach utluené sádry ; za ti nebo tyi
dni stáhne se tekutina do sudu. Nápoj ten je jakosti slabší;

upotebuje se ho hlavn pro lid služebný. lovk slabšího ústrojí

dostává po nm bolení hlavy. Pije-li se lanker ve vtším množ-

ství, íká se, že ve vín jest kámen. Z mláta pálí (pee) se ko-

alka (rakije). Kde se dlá víno dvojí, vytží se koalky mén.
Aby mla lepší chu, pidává se do kotle semeno anýzové.

Zelináství mže se provozovati na Sv. Hoe pouze

tam, kde jest postaráno o dostatek vody. To se dje zakládáním

vodojem, ze kterých voda podle poteby se vypouští. Aby zá-

hony zahradní zavodovati se mohly, jest potebí zvláš je upra-

viti; proto tvoí malé tverhrany s vyšším okrajem, do kterých

voda stružkami pitéká. Zeleniny bývá pi každém kláštee dost

na výbr, ovšem ne v takové rozmanitosti, jako v západní Evrop.

Proto však každý msíc objeví se njaká novinka, která pro

mladost svou na ten as oblib se tší. Tak v lednu karfiol

(karnabit) tvoí rže znaného objemu, únor pináší erstvý sálá

(marule), v beznu poskytuje zahrada mladou cibuli i esnek
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v dubnu zakvítají artyoky (angynary), v kvtnu jsou již nové

tykve, v ervnu okurky (chrastavice) a zelené fazole, v ervenci

paprika, patliány (Solanum) a bámije (Bamia esculentum), kte-

réž vyžadují podnebí teplejšího, v srpnu jest hojnost jablíek

rajských i-li tomat a nové brambory (kartošky), msíc záí dává

ranné hlávky zelné (kupus\ v íjnu jest mladý špenát pochout-

kou, v listopadu nové póry (praš), kdežto v prosinci erná etkev

ídce mezi zelí hlávkové setá k salátu se užívá. V tom poádku,

jak zelenina roste, pracuje se i v zahrad. Po bylinách letních

následuje pór zimní, po zelí cibule a esnek, po tch zase okurky

nebo tykve, pak fasole, paprika a t. d. Neustálé využitkovávání

pdy vyžaduje také stálého hnojení, bez nhož by pi zeleninách

byl výtžek slabý
;
potebné sazenice pstují se v záhonech, po-

krytých devnými okenicemi. Za koení slouží hlavn petržel

(majdanos), pak i fenykl (mora), celer (erys) a jistý druh máty

(Mentha viridis); v každé zahrad lze nalézti kee bazalky, je-

hjicž vtviek se užívá jako kropá pi svcení vody.

Sadaství jest zastoupeno na poloostrov Athonském

velmi nedostaten; ovocných sad vlastn není, jen sem a tam

v zahradách klášterních nebo pi poustevnách stojí jednotlivé

ovocné stromy, jmenovit jablon, kdežto hrušn leckde na strá-

ních a pažitech dobe rostou, jsouce otužilejší proti suchu, než

jiné ovocné stromoví. Ovoce peckovité tží se hlavn z vinic,

kde se daí beze všeho ošetování; plody jsou však ovšem drobné,

vzezení nepatrného. Kdoule, fíky a granátová jablka (kalinky)

vyskytují se hojnji, nevnuje se jim však nejmenší pée. Oechy
vlašské rostou víc na divoko ve vlhejších místech, oeší lískové

vysazuje se v polohách píhodných, nebo plody jeho jsou jedi-

ným pedmtem vývozu do ciziny. Stromy citrónové (limony) a

pomeranové (portugaly) daí se na Sv. Hoe pomrn nejlépe

na pobeží jihozápadním, jinde vyžadují ochrany proti studeným

vtrm. Oliva (maslice) jest domorodá, ale jest potebí ji šlech-

titi, aby poskytovala šavnatjších plod k výrob oleje, a jest

skromná ve svých požadavcích, nebo spokojí se i sebe sušší

pdou. Ušlechuje se výhradn okováním prazvláštního zpsobu,

mezi obyvatelstvem eckým oblíbeného. V ke stromu na hlad-

ším míst vyízne se malý tverhran, asi 5 centimetr zšíí tak,

aby na jedné stran ást vyíznutá zstala ve spojení s krou
ostatní, tvoíc jakousi okeniku; do té prostory vloží se stejné
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veliká ástka mladé kry stromu štpného, nkolik ok mající,

piklopí se krou starou a pevn se obváže lýkem. Za 14 dní

se prohlíží, zda-li kra piložená zstala zelenou; pedpokládá-li
se, že již pirostla a že oko vyžene letorost, odstraní se poklop.

U strom jiných provádí se roubování pod krou, pi emž se

používá pouze mokré hlíny, hadrem obvázané; proezávání stromu
dje se beze všech pravidel a používá se k tomu ne pily, nýbrž
sekery. Co se týe zužitkování ovoce jaderného a peckovitého,

sní se nejvíce za syrová, nebo jest ho píliš málo, aby se po-

mýšleti mohlo na zízení sušíren. Pouze fíky (smokvy) suší se

na slunci.

Oleje dobývá se v každém kláštee. Pomocí tžkého kamen-

ného válce rozmakají se olivky na kaši, kterou se naplní pytlíky

z kozí srsti, dají se pod lis a za polévání vaící vodou vylisuje

se olej, jenž odtéká do nastavené kád, odkud se vybírá a do

velikých nádob hlinných k uschování se odnáší. Ježto se pi
výrob hledí více na mnohost a mén na jakost oleje, bývá tento

barvy nazelenalé, podle toho, byly-li olivky více nebo mén zralé.

Usazeného kalu používá se k hotovení mýdla. Nejistšího oleje

užívá se v kostele. V novjší dob vymnny v klášteích a po

kelliích staré lisy devné za nové železné, jimiž práce dje se

rychleji a více oleje se vytží.

V klášteích Svatohorských má se požívati podle pravidel

domácích pouze masa tch živoich, kteí žijí výhradn ve vod,

jsou tudíž mniši odkázání na rybaení. Rybolov okolo polo-

ostrova Athonského není píliš vydatný a nestaí ani z daleka

domácí spoteb, provozuje se však pece od jednotlivých klá-

šter a kelliot za úelem získání ryb erstvých. Zídka kdy

má klášter vlastního rybáe, který s jedním nebo dvma pomoc-

níky každodenn na lov vyjíždí a kuchy klášterní koistí svou

zaopatuje, obyejn najímají se rybái venkovští, kterým se platí

ryba podle váhy za cenu smluvenou. Zpsob rybolovu jest hlavn

trojí: pomocí sít vlené, zvané „gryppa", pak šití, která se spouští

do moe ve smru kolmém, aby plovoucí ryby do ní se zamotaly,

a konen tak zvaný „paragat", t. j. dlouhá šra, na kteréž

zavšeno bývá na sta udic s vnadidlem a která se klade na dno

moské. Krom toho loví se také vidlicí pi hoící loui borové,

bodá se po všech zvíatech moských, která pilákána jsouce

ohnm k loce se piblíží. Rybolov ve velkém koná se pouze na
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jednom míst severního pobeží, v zálivu Jerissovském, kamž vábí

písitý a mlký beh peetné zástupy ryb makrelovitých (Icom-

ber scombrus) ke kladení jiker. V místech tch loví se od mnoha

století; již v jedné listin Chilandarské z r. 1348 iní se zmínka

o míst tom, že se tam loví orkyné, (ecký to název pro makrelu

obecnou). Lov jejich trvá po celý msíc; píchod jejich nebývá

však vždy stejný a podle toho stoupá nebo klesá jejich cena. K chy-

tání jich užívá se zvláštní veliké sít (teno), která ásten kolmo

nedaleko behu ve vod visí, tvoíc plot, jenž ryby nutí plouti

dále, až se dostanou do keseru, který na dané znamení na beh
se vytáhne; plot po celý as rybolovu zstává pod vodou. O nco
pozdji, než makrely, objevuje se mnohem cennjší ryba tuáko-

vitá, nkdy také ve spolenosti meouna obecního, jež pluje

v menších tlupách, stává se však vždy vzácnjší, takže nezídka

pouze nkolik kus se uloví v celém rybolovu.

Uvádím nejobecnjší druhy ryb, které se loví okolo polo-

ostrova Athonského jmény eckými a pipojuji vdecký název

latinský dotyného rodu : Drakina (Trachinus), glossa (Rhombus),

govis (Gobius), skorpie (Scorpaena), keratopsero (Trigla), chili-

donpsero (Dactilopserus), mugrie (Conger), zmerna (Muraena),

kefal (Mugil), barbun (Mullus), selare (Xenichtis), sinagrida

(Dentex), fangri (Pagellus), milanur (Oblada), sona (Carax),

perka (Serranus scriba), orfo (Serranus gigas), lambina (Labrus),

milokop (Umbrina), xof (Chrysophrys), lavrak (Labrax), gata

(Corvina), skatar (Cantharus), guppa (Box boops), sarpa (Box

salpa), sargo (Sargus), sardel (Engraulis), smarida (Smaris),

pundicopsera (Balistes), christopsera (Zeus), elpa (Lichia), savri

(Caranx), morf (Thynnus), gil (Julis), salovardo (Motella), rina

(Squatina), salai (Trigon). Krom toho objevují se druhy men-

ších žralok, jejichž maso však se nepožívá. Morf i-li tuák jest

ryba vzácná, orfo platí za nejchutnjší. V post se ryb nejí,

proto se loví výhradn hlavonožci, jako chobotnice (Octopus),

šupije (Sepia), kalamary (Loligo) a moští raci (Palinurus a Ho-

marus); sbírání moských ježk, rozliných krab a mlž jest

vcí vedlejší.

Velaství provozují se zálibou kellioti Svatohorští.

Dje se to v koších, upletených z rákosu a dobe vymazaných

lejnem hovzím. Vely rozmnožují se výhradn dlením hlavn
z jara, ale i v lét pi vybírání medu. Pro lepší pastvu pená-
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sejí se vely z místa na místo tam, kde je hodn kvt, jme-

novit když kvete strom kaštanový v ervnu a v záí ves. N-
který kelliota chová vel teba nkolik set koš, picházejí však

léta nepíznivá, kdy poet koš valn se ztenuje. Vosk vyt-

žený spotebuje se na Sv. Hoe tak, že ho jest nedostatek. Med,

který se neprodá k sndku, upotebuje se k výrob lihovin.

Med oddluje se z voštin zpsobem nejprostším; naheje se

v kotli, naež se vymaká rukou
;

použije-li se pi tom nco
vody, jest med slabší a lacinjší. Pekají-li vely ervenec a

srpen, kdy není kvt ani dešC, mají vyhráno, v podzimku to

vynahradí a doplují své zásoby, kterých v zim tolik neubývá,

nebo i tehdy bývá dostatek kvt medonosných, které vely

hojn navštvují, nepanuje-li práv studená nebo sychravá po-

vtrnost.

V zemích, kde není cest vozových, nýbrž pouze soumarské

pšiny, jest nezbytné míti pevné pytle k jistjšímu penášení

rozmanitého nákladu. K tomu hodí se pedevším uvaly, t. j.

pytle zhotovené ze srsti kozí, které jsou dosti drahé (kus stojí

asi 50 groš), vyznaují se však trvanlivostí ; zavázati se nemo-

hou, nýbrž dvma kolíky se zašpejlují. Do jednoho uvalu vejde

se 50 ok pšenice (64 kg). Pro kláštery Svatohorské tká se látka

na n na zvláštních stavech, kusy pak se sešívají. Kláštery uží-

vají pro pytle své uritých znak, podle kterých se pozná, kte-

rému klášteru ten nebo onen pytel náleží ; znamení tato záleží

v rozlin sestavených pruzích pirozené barvy, bílé, šedivé,

erné nebo zrzavé, ze kterých podle šíky všelijaké vzorky se

skládají. Stejného pravidla se šetí i pi ostatních výrobcích ze

srsti kozí, jako jsou vtší nebo menší koberce (uly), torby

k zavšení na rameno nebo dvojtorby (disagy), které se peha-

zují na sedlo soumarovo. Pytle vtšího rozmru, užívané pi

vcech lehích, jako drobné slám, devném uhlí, stromové ke
a pod., šlovou avary.

Dlužno ješt zmíniti se o náadí runím, kterým se

pracuje v zahradách a na vinicích. Jest to pedevším dykel, druh

to kopáe, se dvma dlouhými a silnými zuby, jenž se hodí nej-

lépe do zem isté, bez kamení a koen, jímž práce koná se

sice rychleji, jenž však nemže nahraditi rýe, který vbec není

ani znám. Vinohrady kopají se dvakráte, druhé okopávání jme-

nuje se prášení. Trnokop (po ecku kazma) má dvoje ostí, jed-
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ním se kope, druhým se see, pijde-li se pi kopání na tlustší

koen. Motyka (cápa) jest širší nebo užší, nejmenší druh má
název motyka nebo capika. Koší podobá se silnému srpu,

kterým se prosekává houští a trní, lost jest tyka železná, asi

jeden a pl metru dlouhá, na obou koncích piostená, jež slouží

pi sázení na vinicích, ku dobývání kamen, prohlubování dér;

hrábé se zuby železnými slouží k urovnání pdy.

11. Kellioti.

Pode jménem kellie rozumí sena Sv. Hoe dm s kaplí,

rozmru vtšího nebo menšího, který podízen jest klášteru, na

jehož pozemku stojí. Náleží k nmu vinice, palouk, oeší lískové,

sad olivový a také obyejn kus lesa, ze kterého bére díví

k topení. Majitel takové kellie jmenuje se kelliota, žije bud! sám

nebo s jedním uenníkem, jenž zapsán jest ve smlouv jako

jeho ddic, nebo jinak by po smrti kelliotov pipadla kellie

klášteru a byla by pak opt na prodej. Prodá-li kelliota majetek

svj, obdrží klášter od prodávajícího 10% ceny kupní a od ku-

pujícího 5%, v celku 15°/ > což se jmenuje bráti „režim". Kel-

liotou mže se státi pouze mnich Athonský. Od té doby, co se

Rusové usazují na Sv. Hoe, stouply kellie v cen, nebo Rus

nehledí na výnosnost kellie, nýbrž hledá jen místo, kde by se

usadil, aby do vlasti své mohl psáti o almužny, které také

hojné docházejí a obyejn tolik vynášejí, že každý pohodln

mže býti živ, by by i nkolik sob podízených mnich vy-

držoval. Vetší kellie musejí míti muly a najímati nádenníky

k vykonávání rozliných prací. Kelliota prodává pebytené víno,

devný olej, lískové oechy a jiné ovoce. Kdo velaí, má na

prodej vosk a med. Nkteí kellioti zamstnávají se emeslem,

zhotovují epice, ržence, jsou hodinái, knihai, ševci, krejí,

malíi; v Kareji bývají také kupecké krámy v rukách tchto

mnich. Každý klášter má nkolik kellií, bu roztroušených po

samotách nebo skupených ve škity
;

plyne mu z nich obyejn
užitek nepatrný, le by kelliota zemel bez následníka a klášter

by nabyl své kellie zpt. Nkdejší úel tchto kellií byl ten,

aby poskytovaly mnichu, jenž v kláštee služby konal a pi tom

zestaral, tichý útulek, v nmž by bezstarostn žíti a životu

rozjímavému úpln oddati se mohl. Úel ten nyní odpadá,

nebo zídka kdy klášter drží ve vlastní správ kellie, které
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bhem asu se staly pedmtem obchodu a spekulace a pechá-

zejí dosti asto z ruky do ruky.

Kathisma jmenuje se kellie, ve kteréž žije mnich, jsa

vydržován vším od kláštera. Ponvadž sedí bez pestání na jed-

nom míst pod písnou správou klášterní, má kellie taková název

sedni (kathisma). Klášterníka, na samot v pomru tom žijí-

cího, lze pirovnati k hlídai, jenž v kaplice lampiky rozsv-

cuje a výtžek ze zahrady klášteru odvádí. Jsou-li pi podobné

kellii rozsáhlé vinice, žije tam i více mnich. Stává se, že mnich,

jenž dal klášteru jistý obnos penz, vyhlídne sob osamlou
kellii k obývání, na kteréž žije podle vle své, jsa od kláštera

zaopatován pokrmem i nápojem.

Stavem obytné, pi kterém není kaple, jmenuje se koliba
(ecky kaliva). Krom kouska zahrady není pi takové poustevn

vtšího pozemku a mnich, tam žijící, odkázán jest bud na vý-

dlek runí nebo na almužny. Koliby jsou tvaru rozmanitého,

od nepatrných chatrí až do úhledných domk ; cena jejich bývá

ovšem nižší a proto každému pístupnjší. Obyvatelé jejich tvoí

jádro poustevník, nebo jsou mezi nimi nejpísnjší postníci,

kteí cviení duchovní co nejhorlivji vykonávají.

Askése u mnich Svatohorských za úelem dosažení spa-

sení duše záležela vždy v modlení a náboženských obadech,

njaké trýznní nebo mrskání tla nebylo nikdy v obyeji. Kdo

uml ísti, etl v knihách církevních, v pípad opaném bral

útoišt k rženci. Každá doba denní i noní byla zpsobilá

k modlení, zpívání žalm tšilo se zvláštní oblib. Pst pokládal

se vždy za nejvydatnjší prostedek proti všem náruživostem a

chtím, každé odíkání bylo obtí v pevné nadji na odmnu
v život budoucím. Za obt pokládal se život o samot, dobro-

voluá chudoba, stranní se všech požitk svtských, zíkání se

žádostí smyslných, trplivost v nemoci, pokornost ve svízelích

rozliných ; každé podobné strádání pokládal asketa za pokušení

ábelské, odvracející jej od života zbožného. Asketové doby no-

vjší vynikají pedevším písnou životosprávou. Jsou to vtšinou

mniši toulaví, kteí mají domov svj tam, kde práv se nalézají.

Posty drží svdomit, a písný postník požívá nemalé vážnosti.

Ale jak v poustevnách, tak i klášteích pozorovati lze pokrok

asu. Zátvorník nkdejších již není, všeobecn dává se pednost

zamstnání tlesnému. Cviení asketické doby nové jest skrov-
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néjším vydáním minulosti, jmenovit co se týe rozjímání a blouz-

nní ve vcech víry.

Skit nebo skit jest osada poustevník, jejichž domky

skupeny jsou okolo kostela. Blíže nho stojí stavení obecná,

v nichž se nalézají místnosti pro hosty, jídelna, urená k spo-

lenému stolování o velkých dnech sváteních, byt pedstaveného

škitu (dikeje), nkdy také lis ku výrob oleje olivového a kotel

ku pálení koalky z vinných odpadk. Mniši takového škitu,

Obr. 13. Ruský škit sv. Ondeje.

zvaní vbec škitiové, žijí v chaloupkách svých tiše a skromn,

zamstnávajíce se podle okolností njakou prací runí. Krom
toho jsou povinni úastniti se v nedli a ve svátek spolené

bohoslužby. Hlavním dchodem obecním jsou almužny, které do-

stávají od klášter a kelliot. Nkteré škity vysílají také sb-
ratele na venek, kde pijímají krom penz i olej, víno, vosk,

obilí, což vše dobe se hodí pro poteby kostelní a k pohoštní

cizích. Každý škit odvádí poplatek, jenž se ídí podle potu

domk. Aby ve škit byl zachováván zákonitý poádek, jsou
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škitníci odkázáni na pravidla, sestavená za souhlasu s klášterem,

jemuž dotyný škit jest podízen. Zákonník takový uvedl jsem

v lánku o ádech Svatohorských (viz str. 138.). Škity druhého

zpsobu jsou vlastn malé kláštery. Ve kterých panuje spolená

soustava (kinovia), takové jsou hojn obývány, budovy jejich

mají znanou rozlohu a stojí si dobe, nebo almužny a dary,

na které vlastn odkázány jsou, poskytují jim bohaté dchody.

Pomr ke klášteru, jemuž podléhají, zakládá se na vzájemné

smlouv, k tomu úelu sestavené. Vtšina kelliot pechovává

v budov své jednoho nebo více nájemník, kteí za jistý msíní
plat drží v nájmu jednu svtniku, zvanou k a v i e, a proto

obecn se jmenují kavioti. Jest to z pravidla chudina nebo

proletariát mnišský, který vyhledává výživu svou zpsobem
všelijakým. V Kareji jsou kavioti obchodníky a emeslníky,

kteí z krám svých platí nájem.

Jak kellioti, tak i kavioti zamstnávají se prací runí pro

výdlek. Mezi obyvateli škit jest dosti rozšíena devoezba,

hotovení kížk, lžic nebo prosforových razítek. Na kíže bére

se díví zimostrázové (Buxus sempervirens), které se piváží

z Caihradu v polenech a prodává se na váhu. Cena kížk ídí

se podle provedené ezby a jejich velikosti. Jsou umlci, kteí

i celý rok na jednom kíži pracují, iní tak ovšem pouze na

zakázku a žádají 20 až 40 lir tur. za kus. Nejlacinjší kížky,

mící pt centimetr zdélí, mají pouze vyrytého Ježíše Krista

ukižovaného. Na lžíce upotebuje se díví stromu Arbutus; ve

výrob jejich panuje veliká rozmanitost. Kazítka ežou se do

deva cypišového podle ustáleného vzoru, nebo užívá se jich pi
peení prosfor, t. j. obtního chleba, aby knz podle vytisknu-

tých znak proskomidii vykonal. Jiná zamstnání jsou pletení

epic z bílé vlny, které po dobrém vyvalchování na erno se

barví, pletení rženc z rznobarevné vlny nebo i ze semen

trávy cizozemské Coix Lacryma L., jež za tím úelem v zahra-

dách klášterních zdomácnla; asto nalézáme ped vraty klášter-

ními vysoký strom z teplejších krajin Melia Azderach L., jehož

semene rovnž na ržence se užívá. V as kvtu nkterých rostlin

zamstnávají se kellioti výrobou étherických olej, které tší se

vbec dobrému odbytu. U poutník platí za úinnný lék. Nej-

lepší povsti tší se olej „rigan", jenž pochází z rostliny Ori-

ganum hirtum Link., z rodu bylin pyskatých, pak „flaskon"
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destillovaný z jednoho druhu máty (Mentha Pulegium L.). Jiný

olejíek má název „alicveti". Vyrábí se ze šalfie (Salvia triloba

L.), po skalách rostoucí. Také olej bobkový, fenyklový a snad

ješt i z rostlin jiných lze sob opatiti od Svatohorc, prmy-
slem tím se zaméstknávajících. Malístvím se zamstknávající

mnich jmenuje se ikonopisec nebo po ecku „zograf". Pracuje

pouze na zakázku za cenu naped již smluvenou. O njaké volné

komposici nelze mluviti, nebo obrazy svatých zhotovují se vždy

podle forem uritých a obecn pijatých zásad. Sebe lepší ikono-

pisec bývá bidilem v krajinomalb, nebo již má-li zobraziti zví-

ata, potebí k tomu více umlecké samostatnosti. K ikonám béou
se prkna cypišová nebo kaštanová. Pomr šíky k délce stano-

ven jest na 2:3. Povrch plochy pokrývá se tmelem, který po

uschnutí dobe se uhladí, naež se kreslí a maluje. Nejvíce ikon

zasílá se do Ruska. V kláštee Russiku zaízena jest za úelem
tím malíská škola. Mezi eckými kellioty nalézá se vždy n-
kolik dobrých malí, kteí jsou obeznalí i v malb chrámové.

Za návod slouží jim známá již kniha o malíství, uvedená

v lánku „Stnomalba kostelní" (str. 190).

Kelliota, jenž vládne hmotnými prostedky, mže sob pi
dobrém vkusu majetek svj hezky zaíditi. K tomu napomáhá

a skoro vybízí utšená poloha kellie, která v lesním zákoutí,

pi dobré vod a aromatickém vzduchu tém sama majitele

svého vede k životu idyllickémn. Bohužel pekáží tomu velmi

asto nejistota osobní, ztrpující bydlení v samot neoekávanými

návštvami loupežník, kteí tebas i za bílého dne obyvatele

pepadávají a hlavn po penzích pátrají. Stává se to ovšem

pouze tam, kde jest nadje na vydatnou loupež. Nedá-li kelliota

po dobrém, jest mu zakoušeti bolestné trýznní, záležející z pra-

vidla v lití horkého oleje na prsa. Rok co rok opakují se na

Sv. Hoe podobné pípady, zídka však poštstí se pachatele

chytiti. Roku 1888 znepokojovala Sv. Horu tlupa šesti loupež-

ník pod vedením jakéhosi Salonika, kteí v krátké dob vydo-

byli sob nkolik set lir. Nastal všeobecný poplach, kajmakamin

psal do Soluna pro vojsko a každý klášter byl povinen vypra-

viti aspo po pti nádennících, aby se mohl provésti pravidelný

lov s honci. Provlaka obsazena vojskem, tak že nikdo nemohl

nepozorovan proklouznouti. Lid klášterní (na dv st osob)

rozdlen na nkolik tlup, kteréž pod vdcovstvím místní policie

16
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krajinu prohledaly, jmenovit tam, kde lesní houští poskytovalo

dobrého úkrytu. Celý týden trvala tato honba, ale po loupežní-

cích nebylo ani stopy. Aby se nemohli spasiti plavbou po moi,

tomu zabraovala vojenská parolo, která pak ostrov objíždla.

Ostatn mly kláštery naízeno, vytáhnouti všecky loky na beh
a odnésti plachty i vesla do klášter, aby prchající loupežníci

se jich nezmocnili, Najednou se rozhlásilo, že Salonika našli za-

vraždného na severním pobeží zálivu Jerissovského a zpráva

ta se potvrdila. Pozdji bylo vypátráno, jak mohl nepozorovan

utéci ze Sv. Hory. Stalo se to tím zpsobem, že v dob honní

loupežníci se skrývali na behu moském blíže kláštera Estig-

menu, kamž žádný z pronásledovatel nevkroil. Náhodou jel

jakýsi rybá z Jerissa v lunu svém okolo úkrytu jich a pi-

nucen hrozbami, aby je pevezl na poloostrov PJati, odkud pak

sami se pustili pes záliv Jerissovský na beh protilehlý, kde si

po své námaze chtli odpoinouti v stínu platan. Dva stáli na

stráži, ostatní se uložili ke spánku. Minulo nkolik hodin, stráže

nepišel nikdo vystídat a když tato sama se vrátila, nalezen

byl Salonik s hlavou uíznutou. Zavraždil a zárove oloupil jej

o peníze Albánec, soudruh jeho, naež se vzdálil a nikdy více

nebyl vidn. tyi zbylí loupežníci byli brzo schytáni od vojska

a do Soluna odevzdáni. Nco podobného se opakuje každý rok

a bude se tak díti i píšt s nepatrnou variací, pokud neza-

vládnou zdravjší pomry v Makedonii, jmenovit slíbená auto-

nomie. Po pípadu, práv vylíeném, hovoilo se mnoho v Protát

o reorganisaci policejní stráže, tak zvaných serdar (viz obr. 12.

str. 218). Zmnn jejich velitel, pušky s kamenem kesacím

mly býti nahrazeny runicemi novjšími, slibovány astjší

obchzky po Sv. Hoe, ale znenáhla zstalo všecko zase pi starém.

12. Protáta.

Sídlo Protáty jest budova dosti jednoduchá o jednom po-

schodí. Místnosti úední skládají se z jedné sín poradní a ve-

dlejšího pokojíku, ve kterém se ukládají peníze a úední listiny.

Antiprosópové sedí vedle stn na divanech (mindere) v ustano-

veném poádku. První sedí na kesle ponkud vyvýšeném epistat,

po jehož boku má svj stl obecní písa. V nejbližším soused-

ství mají sluhové protátští svoji jizbu i-li strážnici. Ostatní míst-

nosti domu protátského zaujímá kajmakamin s nkolika písai
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a vojáky. Nejstarší stavbou jest vž o tech poschodích, jež á-
sten slouží za vzení; v oddlení nejvyšším umístna jest

ásten knihovna i archiv. lenové Protáty scházejí se každo-

denn ráno, epistati, t. j. lenové výboru užšího, také ješt po

veerní služb boží, nebo kostel stojí ped samou Protátou.

O tom, co bylo usneseno v plné schzi, sestavuje se protokol

(praktikem). Jedná-li se o to, aby dležitá vc klášterm co nej-

rychleji v známost byla uvedena, zhotoví se obžník (enkyklika),

který se rozesílá zvláštními posly po všech klášteích. Chce-li

mnich za úelem cestování od policie vyzdvihnouti si list pr-
vodní, musí sob naped zaopatiti od Protáty za nepatrný po-

platek lístek, svdící na jeho jméno, naež teprv vc svou na

policii vyíditi mže. Dále vyhotovují se „pantachusy" s vtší

nebo menší peetí, t. j. listiny, doporuující osobu, na jejíž

jméno zní, aby pi zamýšlené obchzce po Sv. Hoe v každém

kláštee dobe byla pijata a všemožn podporována. Po ecku
znamená pantachus, že mže se choditi všude. Nejdležitjší

povinností sboru protátského jest sestavování rozpotu a jeho

provádní. Tím zabývají se hlavn epistatové. Podávám ofíicielní

ísla z let osmdesátých podle bžných píjm a výdaj, ze kte-

rých nejlépe lze seznati psobnost Protáty. Úet proveden jest

v gro§ích, ale pro snadnjší pehled pevádím položky na liry

tur., jejichž cena pro Sv. Horu stanovena po 120 groších, zlomky

lir vbec vynechávám.

První a nejvydatnjší píjem poskytuje da, kterou

kláštery ve dvou roních lhtách odvádjí, a

která iní v celku 1870 lir

Poplatek z vína a rakije, který se nezvyšuje, uren
od vlády úhrnem na základ zvláštní smlouvy

s kláštery na 170 „

Podobn platí kláštery da stavební ve výši ... 58 „

inže z budov obecních obnáší ron 66 „

Pijaté dary penžité 63 „

Píjmy rozliné, hlavn na vydržování školy v Ká-

rej i, pak za dovolení prodeje masa, uložené

pokuty a podobné 236

Píspvky k vydržování kostela, od každého kláštera

ron po ll
2

/a lirách, což iní od dvaceti klášter 233

16

n
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Za potvrzení na odvedené dan a vydání lístk

cestovních pro 896 osob iní 20 lir

Úhrnem obnášejí roní píjmy . . . 271 G lir tur

Výdaje Protáty jsou tyto:

Protáta, jako osoba právnická, má své dluhy, ze

kterých platí úrok nkterým klášterm a kelli-

otm, což iní ron 214 lir

Epistati berou roní plat 20 lir, což pi tyech
osobách iní 80 lir, dále jsou dva písai, z nichž

první dostává 85 1. ron, druhý 33 1., tedy

v celku 118 lir, tak že výlohy administrativní

dosahují obnosu 198 „

tyi sluhové na Protát mají ron po 16 lirách,

což iní úhrnem . . 64 „

Stráž Svatohorská skládá se ze 14 až 16 muž
(serdar), jejíž strážmistr (kapitán) bére msín
Vj

2
liry, ostatní 1 liru, serdar, jenž má stráž

na stanici Dafina, má pídavek msín 20 groš,

výlohy za strážnici inily roku toho 245 „

Položka na poteby kanceláské pro písae obec-

ního obnáší 6 „

Pi schzkách antiprosóp rozdává se podle do-

mácího obyeje cukroví, rakije a káva erná,

za to se vydá ron 25 „

V rzných výdajích nalézáme pensi bývalému pí-

sai 12 lir ron, za všelijaké dary patriarchovi,

úedaíkm tureckým, za léení nemocných, na

komise, školní knihy a jiné drobnosti, utratilo se 68 „

Za poštu a telegramy vydalo se toho roku ... 4 „

Výlohy na opravu obecních budov 32 „

Nájemné k rzným potebám platilo se od obce . 63 „

Vydržování školy : první uitel 60 1., druhý 40 lir,

vrátný 6 lir, ostatní poteby 5 lir, takže úhrnem

výdaj obnáší 111 „

Služba v kostele protátském, nebo všichni, kteí

služby konají, mají urité platy, iní ron . . 147 „

Pi zmn epistata jsou ureny penžité dary, které

obnášejí 46 „
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Almužny, toho roku udlené cizím i domácím . . 18 lir

Vydržování vyslance (epitropa) v Caihrad . . . 344 „

„ „ „ v Solun .... 196 „

Odvedené dan ásten na kvitance od kajma-

kamina a ásten placené epitropem v Cai-

hrad 952 „

iní tedy vydání úhrnem . . . 2733 lir tur.

ili vydání pesahuje píjmy o 17 lir tur.

Každého roku 1. ervna (podle kalendáe Juliánského) na-

stupují noví epistati svj úad, což se dje slavnostn v kostele,

kde první odstupující epistat odevzdá epistatskou hl (baston)

zástupci Veliké Lavry, který ji pak podá nastupujícímu epista-

tovi s pimeným proslovením. Jindy odbývala se spolená ho-

stina, nyní však dostává každý antiprosóp po jedné lie v ná-

hradu za obvyklé pohoštní. Písa a sluhové dostávají zpropitné,

což vše se platí z dchodu obecního. Lavra sv. Athanasia, jež

platí dosud za nejstarší a první klášter Sv. Hory, zachovala si

tu pednost, že baston pijímá a zase znovu podává. Ped n-
kolika lety chtl odstupující epistat Vatopedský dáti hl pímo
svému nástupci Iverskému s obejitím Lavry, ale z toho vzniklo

rozhoení a nevole, tak že k utišení boue patriarcha byl

nucen, vypraviti dva vladyky jako exarchy, aby starému právu

prchod zjednali. Vatopedský vinnlk byl vyhnán ze Sv. Hory,

ale obec mla s tím útraty na dv st lir.

Sluhové protátští jmenují se po ecku „sejmeni". Prvnímu

z nich náleží název „politarch". Oblekem neliší se od serdar,

jen že chodí beze zbran; jsou vždy v kroji parádním, jak jsem

I
jej popsal pi vylíení kururdží klášterních (str. 218). V sobotu,

' kdy bývá v Kareji trh, jest živo na Protát, nebo prodavai

jsou povinni se tam dostaviti, aby oznámili, co mají na prodej,

naež jim epistati urí cenu, za kterou smjí zboží své prodá-

t váti ; sejmeni pak chodí po ulicích, aby udržovali poádek a

kupci aby nebyli šizeni.

13. Almužny.

Bez dobroinnosti a obtavosti lidské nebylo by vbec klá-

šter. Byt by byl klášter pvodn sebe bohatji nadán, ztení

se snadno bhem nkolika století jmní jeho, nebo vbec
njakou pohromou pijde na mizinu, vylidní se a pozstalým
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lenm ádu jest se ohánti, aby se životem aspo protloukli.

Mniši osobují si právo almužny (milostiny), nebo modlí se za

celý svt, rádi pijímají odkazy a jsouce v názorech podobných

vychováni, stžují sob na bezbožnost lidu, jestliže klášterm

se nevede tak, jak pirozen oekávají. Upadne-li mnich v nouzi,

žádá od obecenstva podporu a nejde-li mu nikdo vstíc, vyhledává

pak sám dobrodince, pouští se teba do dalekých krajin, aby

tam vylíil bídné postavení kláštera svého.

Kláštery Svatohorské dovolávaly se velmi asto veejné

pomoci, jmenovit když se octly pod nadvládou osmanskou, a

provozovaly to dvojím zpsobem: Bud sbíráním almužen osobn

nebo vybízely k návštv kláštera samého, aby poutníci (poklon-

níci) dárek svj sami pinesli. Tak se dlo po mnohá století a

dje se až dosud. Stává se také, a zídka, a hlavn na Rusi,

že nkdo odkáže vtší ástku penz obci Svatohorské, t. j. všem

klášterm dohromady, která tudíž mezi n rozdliti se má, bu
na stejné díly, nebo podle uritého klíe. R. 1864 njaká paní

Boborykinová v Petrohrad odkázala pi smrti své klášterm

Athonským 29 tisíc rubl. Porfyrij Uspenskij požádán byl od

synody, aby pedložil seznam nejchudších klášter za píinou

spravedlivého rozdlení penz. Soupis jeho obsahoval 12 klášter

a všecky škity. Kláštery byly: Lavra sv. Athanasia, Karakal,

Filothea, Kutlumuš, Chilandar, Kastamonit, Xenof, Russik, Si-

monpetr, Grigoriat, Dionysiat, Sv. Pavel a konen i Protáta.

Jak peníze byly rozdleny, Uspenskij se nedozvdl. Ped n-
kolika lety jistá vdova v Moskv darovala Svatohorským klá-

šterm svj dm, který byl prodán, tuším, za 40 tisíc rubl a

peníze rozdleny stejným dílem.

Sbírání almužen dje se dvojím zpsobem : bud! jde nkolik

mnich na sbírání nebo usadí se v nkterém míst jeden mnich

stále. Na sbírky vysílají se nejmén dva mniši, z nichž jeden

musí býti knzem. Nesou s sebou kíž, v nmž jest aspo á-

steka pravého kíže Kristova nebo relikvije njakého svatého;

mimo to dostanou od kláštera svého psaní s peetí a podpisem

igumenovým nebo epitrop klášterních, v nmž se všichni ke-

sané pravovrní (pravoslavní) vybízejí, aby klášteru, nalézají-

címu se v postavení smutném, jakoukoliv obtí pispli. Mám
po ruce jeden takový list, psaný na velikém archu papíru ozdob-

ným písmem a okrášlený vyobrazením sv. Sávy a Simeona, v nmž
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se Cliilandarci obracejí nejprve ke všem hodnostám církevním,

jmenujíce je píslušnými tituly od metropolity až k jáhnovi a

prostému mnichu; dovolávají se pomoci od celé veejnosti oban-

ské, uvádjíce knížata, pány a kmety, obchodníky, emeslníky a

všechny cechy, umlce i zemdlce, každého povolání a dstoj-

nosti lidé ve jménu Kristov, veliké i malé, mnišstvu pející

i milostivé dobrodince i pomocníky. Pak uvádí se píina sbírky

:

„Abyste pak seznali, blahoslavení kesané, jak velmi smutné a

nedostatené jest naše pebývání, jak trpíme velikými bdami
nájezd na Sv. Horu, po moi i po suchu, i tžkými a peveli-

kými danmi, každého dne nás tlaícími, takže klášter náš

siln se i zadlužil, k emuž pidružila se i nutnost, veliký kostel

náš olovem pokrýti a uvnit malbu na stnách obnoviti. Ná-

sledkem chudoby naší jsme se zadlužili a není nám možno

lichvu platiti." Konec zní: „. . . a každý podle síly a vle své

i jak od Boha vnuknuto mu bude, dejte almužnu Bohu milos-

tivou, aby nám bylo možno ulehiti sob od nejvtších dluhv a

v kostele stnomalbu obnoviti. Vy se stanete tím dobrodinci

(ktitory) novými, pijmete stonásobnou odmnu od Hospodina

i království nebeské, záštitu pesvaté Bohorodiky a pímluvu

sv. ktitor našich Simeona a syna jeho Sávy srbských, naež
Vám dopáno bude tam se radovati bez konce se všemi svatými

na vky, amen."

Kdo poskytne njakou almužnu, má právo dáti zapsati

nkolik kestních jmen z tch, za které se v kláštee mají ko-

nati modlitby, a to podle obnosu bu na asy vné (parusia)

nebo po 40 dní (sarandara) nebo pouze v proskomidii, t. j. v as
liturgie. Jiným zpsobem bývá na požádání v té nebo oné do-

mácnosti svcena voda za penžitou náhradu nebo pimené
množství obilí. Takto nasbírané píspvky naturální prodají se

v míst ve veejné dražb, a ztržené peníze mnich pijímá.

Mnich, jenž si byl vyhlédl stálé místo, aby v jeho okolí

pro klášter svj dary sbíral, nazývá se t a x i d i o t i n. „Jde na

taxid" nebo „byl na taxidu" mluví se, když bratr klášterní se

ubírá do svta nebo z nho se vrací. Rozumí se, že se to dje

se srozumním biskupovým a že mnich musí býti zárove kn-
zem, nebo platí za duchovníka, ke kterému lid pichází k zpo-

vdi, vykonává svcení oleje pi nemocných a v domácnostech

svcení vody. Duchovníci se mni buc úmrtím nebo dobrovolným
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návratem do kláštera. Dm, v nmž taxidiotin bydlí, jest ma-

jetkem klášterním a jmenuje se vbec metoch. Jmní, které sob
duchovník nastádá, jest povinen dáti klášteru, zaež pijímá

však uritý úrok po as života svého. V Makedonii a v Bul-

harsku páli sami biskupové etí vysílání taxidiot slovanských,

aby lid obecný pi víe kesanské se udržel, nebo bylo se obá-

vati jeho pestoupení k mohamedánství, jak nynjší Pomáci (mo-

hamedánští Bulhai) jsou toho dkazem. V nynjší dob taxidioti

tém vymeli, metochy pivlastnila sob vláda nebo obec a pe-
tvoila je na školy. Postupem osvty stal se lid skoupjším ke

klášterm, taxidioti pouze živoili. U každého taxidiota pedpo-

kládalo se, že bude vysílati hosty k svému klášteru, aby tito

osobn s hivnou svou pispli ku blahobytu kláštera. Pivádli

je bud sami nebo tlupa poutník mla již svého vdce (kalau-

ziua), který s cestou byl dobe obeznámen; všichni mli kon,

a jelo jich 20 až 30 duší pohromad. Cesta trvala teba i deset

dní od behu Dunaje. Makedonští poutníci mli ovšem blíže, ale

následkem nových hranic bulharských vznikaly svízele pro ce-

stující, pohraniní stráže turecké inily jim rozliné pekážky,

což také z veliké míry bylo píinou, že od poutí Svatohorských

se upustilo. Poutníci jmenovali se hosty kláštera toho, kam je

kalauzin dovedl, pro kláštery ostatní byli cizinci, kteí však

pece i ostatní kláštery Athonské po ad navštvovali a menší

nebo vtší dárek jim zanechávajíce. Nejhojnjší návštva pipa-

dala pravideln na svátky velikononí. Poutníci pijíždli v druhé

polovin postu, 7 až 10 dní chodili po druhých klášteích, ale

týden pašijový ztrávili v kláštee, jenž je hostil, aby se pipravili

k zpovdi a na Hod boží jíti mohli k pijímání.

Než se poutnika karavana vypraví na cestu, oznámí to

její vdce dotynému klášteru, aby byl pipraven na píchod

host a je oekával, nebo jakmile se piblíží ke klášteru na

dohled, ozve se hlahol zvon, ve vratech sejdou se mniši, aby

poutníky pozdravili, kon zavedou sluhové do stáje, hosté pak

seadí se a vedeni jsou se zpvem do kostela, aby se tam

nejprve ikonám poklonili a za šastn odbytou cestu díky

vzdali. Druhého dne volají se hosté do sín sborové, aby podali

své dary, t. 2, 4 až 5 lir tur. od jedné osoby. Za to ohlásí ku

vzpomínání jména svá, která se zapíší do knihy, aby v kostele

tena byla. Po stíži oveek i pastý, který je pivedl, chce
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míti svou odmnu a dostane ji, nebo na Sv. Hoe dává se 15%
z upsaného obnosu kalauzinm svtským hotov, duchovníku

vystaví se na obnos takto sebraný dlužní úpis, z nhož bére

úroky, když se vrátí do kláštera k stálému pobytu. Jak vidti,

jsou mniši obratní obchodníci, kteí vdí, že by byla bez kalau-

zina návštva slabá, nebo on shání všecko dohromady, domlouvá,

pemlouvá, vychodí to pi úadech svtských i duchovních, po

celou zimu má práci s tím; ale vyplatí se mu to, nebo bére

náhradu za namáhání své od obou stran; jízda tam a zpt ho

nic nestojí, výlohy cestovní platí za nj spolenost poutník.

Obyejn vydlá tolik, že po celý rok má slušný píspvek na

své živobytí. Jeví-li ochotu nkdo státi se kalauzinem, odbude

se to v kláštee jistou obadností; bývá postaven do prosted

kostela pod korunní svícen, na kterém hoí svíky, vezme na

sebe pláš igumenský i berlu, pvci pezpívají modlitbu boho-

rodinou, knz jej žehná, jáhen odíká ektenie, host uiní trojí

poklonu ped ikonou Matky Boží a nový voditel nabyl tím

jakéhosi posvcení k svému úkolu.

V novjší dob pichází na Sv. Horu nejvíce poutníku ze

všech ástí velikého cáství Ruského, a to po moi bud pi ná-

vratu z Jeruzaléma nebo na cest tam. Klášter Russik vysílá

do Dafiny své loky, na kterých se hosté pevážejí do kláštera,

odkud pak brzy nastupují v tlupách pod vdcovstvím jednoho

mnicha obchzku svou po klášteích, takže teprve po vícenedl-

ním pobytu Sv. Horu opouštjí. Z návštv tchto, krom Russika

a kelliot ruských nemají ostatní kláštery velikého užitku, nebo

hlavní almužnu dostávají jejich ruští krajané. Jinde dávají oby-

ejn malý dárek v kostelích, kde pro n vynášejí relikviáe.

Krom toho koupí i njakou svíku. Zídka se stává, aby bohatý

Rus daroval neruským klášterm vtší milostinu. S poutníky

tmi nedlá se ostatn mnoho okolk. Jinak však jest, oznámí-li

Protáta vzácnjší návštvu, na píklad njakého biskupa, konsula

nebo jiného hodnostáe, který koná obchzku po klášteích. Tu

iní se pípravy k uvítání hostovu, zavšují se bobkové vnce
a ratolesti, pozdravuje se stelbou a zvony, ve fortu klášterní

shromáždí se bratrstvo, cizinec vede se nejprve do kostela, kde

I byly rozhoupány všecky lustry i chóros a zapáleny svíky. Pak

j

jde prvod do sín sborové, kde host teprve se oslovuje a po-

hostí. Odchod jeho dje se opt za podobných obad. Tak bylo
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i pi návštv krále Srbského Alexandra r. 1896, jenž provázen

jsa jedním ministrem a šesti jinými vyššími hodnostái, na Ze-

lený tvrtek do Chilandaru pibyl a pes Hod velikononí tam z-
stal (obr. 14.) Pibyl od Soluna na zvláštní turecké jacht a pistál

v pístave Chilandarském, na polovici cest od kláštera u jistého

kíže, kde roste strom olivový, o nmž se tvrdí, že byl zasazen

r. 1347 od áe Srbského Štpána Dušana. Král Alexandr za-

sadil tam maslici, která se ujala a potomstvu bohdá cílouho hlá-

sati bude, že opt jednou za dlouhé vky hlava korunovaná

poctila píchodem svým území Svatohorské.

14. Archivy a bibliothéky klášter Athonských.

Archiv a bibliothéku více nebo mén rozsáhlou a uspoá-

danou má každý klášter. O prozkoumání jejich pokusili se hlavn

Porfyrij Uspenskij, biskup ruský a profesor Spiridion Lambros

z Athén. První ml za pedchdce své cestovatele Barského,

mnicha ruského (který v cestopisu svém z r. 1744 již pináší

záhlaví nkolika slovanských zlatých bull) a prof. Viktora Gri-

gorovie, jenž r. 1844 na Athon meškal a mnoho listin klá-

šterních probádal. Porfyrij, tehda archimandrita, pibyl na Sv.

Horu r. 1845 a ztrávil tam asi deset msíc. Navštívil všecky

kláštery a škity, pátraje po listinách jak slovanských, tak i e-
ckých, ze kterých ásten výtahy sob uinil, nkteré úpln

opsal, jiné proetl a regesta zaznamenal. Rukama jeho prošlo

okolo 500 rozliných kus archivních spis, jejichž seznam uve-

ejnil r. 1847 v asopise „SKypHajix MHHHCTepcTBa na-

pojí Haro IIpocBl5iii;eHÍa"v Petrohrad, v íslech 7. a 8.

Uspenskij rozdlil listiny Athonské na nkolik oddíl a

uvádí pedevším:

1. ády klášterní a škitské, 10 dokument, z nichž nej-

starší pochází z r. 972 a nejmladší z r. 1843.

2. Odkazy igumen Athonských, 8 listin od r. 909—1608.

3. Pittakiony císa Byzantských, 9 listin z r. 997 až do

r. 1119.

4. Chrysobully, sigilliony a naízení císa, despot, seba-

stokratorv Byzantských, 98 listin od r. 872—1407.

5. Protokoly, týkající se jmní klášterního na Athon,

19 listin.
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6. Listiny právní ili soudní, 49 kus.

7. Akty, týkající se hranic pozemk klášterních, 6 listin.

8. Pittakiony a sigilliony patriarch Caihradských od 11.

do 19. stol., 55 kus.

9. Listiny úední, sestavené na Athon, 25 kus.

10. Zlaté bully srbské od 12. do 15. stol., 55 dokument.

11. Rzné listiny srbské, 14 kus.

12. Zlaté bully cár Bulharských a grámoty arcibiskupa

Ochridského, 9 listin.

13. Zlaté bully vévod Valašských, 118 listin od r. 1429

do 1820.

14. Grámoty cár Ruských a jiné akty od r. 1571—1754,

23 kus.

Seznam ten vyšel také v jazyku nmeckém, zpracován byv

od J. Mullera v Miklosicov „Slavische Bibli o-

thek" (ve Vídni 1851) s pílohou nkolika úpln otisknutých

listin eckých. Porfyrij Uspenskij nevidl všech dokument klá-

šterních, prohlédl pouze ty, které mu mniši sami pinesli.

Protáta chovala se k nmu velmi nedviv, nebo neukázala

mu ani jedné listiny svého vlastního archivu.

R. 1848 navštívil Athos malí Dim. Avramovi na útraty vlády

srbské. V letech padesátých minulého století fotografoval ruský

státní rada Sevasanov mnoho rznojazyných listin Athonských,

r. 1866 prodléval tam archimandrita Leonid, jmenovit delší as
v Chilandaru, naež podal veejnosti djepis a popsání lavry srbské

s použitím více než 27 zlatých bull a grámot ruských. 1

) Pomrn
nejvíce literárn jsou známy dokumenty slovanské. Lze oekávati,

že nyní z pozstalostí biskupa Porfyrija budou uveejnny všecky

jeho opisy listin eckých, které v klášteích Athonských byl

zhotovil, nebo v Petrohrade vychází vydání všech jeho dosud

l
) Název spis tch ztií: »ApxnM. .1 e o n n rn», IIcTopnqecKoe

onircanie cepócicori uapcicoíi jiaBpu Xiuiaiijap ji ii en oTiiome-

Hiii icLuapcTBy cepócKOMy n pyccKOMy — vyšlo v publikaci „
TIie-

HÍfl BT> KM a. OÓlUeCTBB II C T O p i II II ApeBHOCTeíi p O C C i II C K H X T>

n

p

h m o c k o b c k o m i) y ii ii b e p c n t e t £", 1867— IV. Totéž vyšlo i srbsky

v tsopise »r ji ac ii jik cpn. y i e n o r ,i p y m t b a, 1887 kil. 54. « —
— » C ji a b íi n o-c e p 6 c k ia k h ii r o x p a ii u ji ii m a h a c b. A o o h c k o íí

Topt bt> MOnacTHpaxi XiiJiaiiAap^ u cb. HaBJít, onuca-
nufi apxHM. JI e o ii n a o mt>«. Vyšlo v T

I t e ii i h atd. 1875.
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netištných prací.
2
) Dokumenty, týkající se Sv. Hory, udá-

vají rozsah majetku klášterního, ohraniení jeho a pinášejí

mnoho jmen osobních a názv topografických, které jsou vý-

znamné a srozumitelné pouze mnichm dotyných klášter.

Stará akta mají tudíž zajímati klášterníky, chtjí-li o minulosti

svého kláštera dkladn se pouiti. Vzorným píkladem toho

jest Russik, který r. 1873 vydal v Kijev listiny svoje, jak

v jazyce pvodním, tak i v ruském peklade pod titnlem: „Akth
pyccKaro Ha cb, Agohe MOHacTEipa cb. Be.uiKOMy-

ueHHHKa^^.iHTejialIaHTejieHMOHa." Jak se proslýchá,

chystá se v Blehrad Srbském vydání zlatých bull a jiných

dokument Chilaudarských, které r. 1895 opsal professor L. Ko-

vaevi (asi 140 kus).

Již Porfyrij Uspenskij v katalogu svém vytkl nkolik listin,

které pokládal za podvržené, sestavených nepochybn v tom

kláštee, kde nyní se chovají a které mly svditi o starobylosti

jeho. Nejznámjší dokument toho druhu jest zlatá bulla Ro-

mana, císae Byzantského z r. 924, podle kteréž se tvrdí, že

Xiropotam jest nejstarší klášter Svatohorský. Námitky proti

pravosti listiny této uvedl jsem již v djepisné ásti knihy této.

Také zlatá bulla cis. Adronika.zr. 1302 prý jest falsifikát, ježto

se zmiuje o škitu sv. Anny, který podle bezpených pramen
vznikl teprve r. 1442, Podobn Zograf klade založení svoje do

asu panování Lva Moudrého na základ chrysobully, kteráž se

zachovala pouze v kopii. Chilandar má trhovou smlouvou z r.

1193, v níž se mluví o arcbimandritovi Sávovi, ale Sáva tehdy

práv žil jako prostý mnich v kláštee Vatopedském. A tak

našlo by se ješt nkolik listin pergamenových, jež by neobstály

ped kritikou djepiscovou.

O knihovny Athonské nejvtší zásluhu sob zjednal pro-

fessor Lambros z Athénské university, jenž r. 1880 se tymi
pomocníky nkolik msíc na Sv. Hoe ztrávil a v klášteích

mnoho eckých rukopis našel, opatil ísly a zkatalogisoval.

Uvádí poet listin všech klášter 5759 krom Veliké Lavry a

Vatopedu, ježto pro nedostatek asu musel odložiti návštvu

tchto dvou klášter na dobu pozdjší. V Iveru shledal 1386

kus, v Dionysiatu 588, Kutlumuši 461, Dochiaru 395, Xiropo-

2
) Viz shora str. 8., pozn. 1

).
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tamu 342, v Esfigmenu 320, sv. Pantelejmonu 264 ve Filothei 250,

v Karakalu 250, Siinonpetru 245, v Pantokratoru 234. v Stavro-

nikit 162, v Xenofu 163, v Grigoriatu 155, v Kastamonitu

111, v Zografu 107, v Chilandaru 105, ve Sv. Pavlu 94, v kni-

hovn Protátské 81 a ve škit sv. Anny 46. Piteme-li k tomu

ješt rukopisy dvou klášter svrchu uvedených, jejichž poet

lze páiti na dva tisíce kus, obdržíme úhrnem na osm tisíc

pouze rukopis. A což tiskopis eckých! Pouze Chilandar

chová jich na jeden tisíc kus, ovšem co do obsahu ceny

rzné

První obšírnjší zpráva o bibliothékách Svatohorských po-

chází od prof. Viktora Grigorovie v publikaci JieHHa 3 a-

iimckm KasaHCKaro yHHBepcnTeTa" z r. 1848, jež ítá

po všech klášteích na 13 tisíc knih tištných, na 2800 eckých

rukopis a na 455 rukopis slovanských, což ovšem jest jak

nyní víme, sítání velmi nedostatené. Biskup Porfyrij pihlížel

také ke spism eckým a slovanským a podal výatky z nich,

sám však v knihovnách nehledal, nýbrž bral, co mu mniši pi-

nesli. Archimaudrita Leonid hledl si pouze knihoven slovan-

ských a podal o sbírkách Chilandaru, Zografu a Sv. Pavla zprávu

do veejnosti v asopise „^TeHia hmh. oómecTBa hcto-
pin... npn Mockobckomx y h h b e p c h Te t r

I;" r. 1867, ale

také neúplnou.

Lambros doufal nalézti na Athon mnohem více, doufal, že

objeví dosud neznámé klassiky ecké, ale brzo zpozoroval, že

mu picházejí pod ruku výhradn spisy obsahu církevního, což

se ostatn vysvtluje zpsobem vychování mladých klášterník.

V pravd znieno bylo bhem nkolika století množství knih,

zejména v dob eckého povstání prodlaly knihovny asy kruté,

ale pece zstalo ješt tolik, že lze souditi, jaký asi obsah mí-

valy. Historie zstala vždy nepatrn zastoupena, podobn i krásná

literatura; pouze filologii otvírá se širší psobišt zejména v pí-

in objasnní nkterých stránek kulturního života národa e-
ckého. Professor Lambros dotýká se dosti nešetrn mnich Athon-

ských ve zpráv své, kterou podal po návratu svém obma sn-
movnám eckým, které povolením nákladu umožnily výpravu

uenc na Sv. Horu. Porovnává zamstnání své v knihovnách

klášterních s prací Herkulovou, jenž ml vyistiti chlévy krále

Augiáše. Všude, kam pišli, nalezli strašný nepoádek ; rukopisy
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namnoze byly roztahané mezi knihami tištnými, ásten ležely

na zemi v hromadách nebo v bednách, ze kterých pi otevení

puch plesniviny až ke kašli nutil, myši dlaly sob hnízda v tchto

haldách papíru; moly prožrány byly celé svazky, ze kterých jed-

notlivé listy sem a tam v prachu se povalovaly. Mnoho perga-

menových list bylo vyezáno vandalským zpsobem, podobn
i ozdobné iniciálky, ornamenty nebo vyobrazení, kování, kde

jaké na deskách bývalo, scházelo a vazba kožená s tží držela

listy v hromad. V nkterých klášteích byly knihy na jednom

míst, ale v jiných musely se teprv shledávati po komorách a

pdách a vynášeti na místo svtlejší, kde by se mohly prohléd-

nouti. Knihovny dlaly klášterníkm vždy nejmenší starosti, ne-

bo nemohli ani vbec pochopiti, jak staré, vetché spisy mohou

nkoho zajímati. Nkde našel se jakýsi rejstík, ale nedostate-

ným zpsobem zhotovený, tak že tém nebyl k poteb. S na-

máháním pemluvil Lambros mnichy, aby mu pi stránkování

rukopis ponkud byli nápomocni. Od 20. ervna pracovali spo-

leníci jeho nepetržit tyi msíce, ale pak museli toho zane-

chati, ježto síly jejich byly vyerpány, zvlášt oi je bolely, den

se také krátil, takže návštvu dvou klášter zbývajících bylo

nutno odložiti na dobu pozdjší, nebo jak v Lave, tak i ve

Vatoped bylo oekávati, že výzkum pi tamjším bohatství ruko-

pis bude vyžadovati velmi mnoho asu.

Výtky, inné mnichm pro neutšený stav jejich kni-

hoven, nebyly nové, nebo každý uený cizozemec žasnul nad

nevdomostí a lhostejností jejich ke všem naukám. Že jim to

povdl rodák jejich ve veejnosti ped eckou intelligencí, to

je rozilovalo a mrzelo. Proto usneseno, aby prof. Lambros ne-

byl více pipuštn k výzkumu zbývajících dvou knihoven. Mi-

nulo 15 let, mezitím katalog Athonských bibliothék vyšel tiskem

a Lambros chystal se ukoniti dílo, které pokládal takka za

cíl života svého. Sešlo se opt více uenc, kteí chtli pod

osvdeným vdcem svým as svj obtovati ku prozkoumání

dosud neznámých rukopis, pijeli na Sv. Horu, ale když se ob-

jevili ped Lavrou sv. Athanasia, nebyli do vnit puštni, u Va-

topedu se o to již ani nepokusili, nýbrž s nejbližším parníkem

vrátili se do Athén.

Záslužná práce prof. Lambrosa mla pece ten úinek, že

patriarcha Caihradský vydal naízení Protát, aby kláštery upo-
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zornila, že se zapovídá pocftrestem prodávání jakýchkoliv staro-

žitností, jmenovit rukopis; písn má se hledti k tomu, aby

bylo zachováno aspo to
7
co až dosud se zachovalo. Známo jest

vbec, že mniši prodávali drahocenné vzácnosti do ciziny bud

z nouze nebo ze zisku osobního; tomu mla býti uinna pítrž.

S jakým výsledkem se prohlášení toto potkalo, dokazují tato

fakta: V letech osmdesátých vyšlo na jevo, že igumen

kláštera Esfigmenu zaslal do ecka celou bednu rzných staro-

žitností, které tam zpenženy. Pišlo to do novin, patriarcha na-

ídil vyšetování, igumen byl sesazen a do jistého kláštera za

trest internován. Mnich, který mu pi odcizení byl nápomocen,

pesazen do jiného kláštera, ale oba opustili po krátkém ase

Sv. Horu a odebrali se do ecka. Není tomu dávno, co se ztra-

tila v kláštee Pantokratoru pergamenová kniha, známá pode

jménem evangelia sv. Jana Kušníka, jež se chovala jako vzácná

relikvije; byl to vlastn sborník rozmanitého obsahu, psaný vil.

stol. velmi drobným a úhledným písmem eckým. Po delším pá-

trání objevilo se, že kodex tento prodán byl do Athén prosted-

:

nictvím jednoho klášterníka. Synoda Caihradská naídila písné

potrestání vinníka. Policii athénské podailo se rukopis nalézti

a do Caihradu patriarchovi odeslati a mniši Pantokratorští

byli vyzváni, aby majetek svj si u nho vyzvedli.

Co do rozmnožování bibliothék klášterních zstalo pi sta-

rém. Mniši jednotliví kupují knihy, které v pípad úmrtí maji-

telova odnášejí se do knihovny; tím se také vysvtluje nesou-

stavnost a rznojazynost knih, z nichž mnohé se vyskytují v n-
kolika exempláích i rozliných vydáních. V rozpotu klášter-

ním není položky na obohacení bibliothéky, výjimku iní snad

jediný Russik, jenž pro tenáe své zaopatuje se novjšími

plody domácí literatury duchovní.

15. Literatura.

Literaturu Athonskou dlím na cizí a domácí. Mezi cizí

adím všecky cestopisy, jednotlivá pojednání a studie o Sv.

Hoe, které byly vydány tiskem bud jako zvláštní knihy anebo

jako lánky ve slovnících a asopisech elnjších mst evrop-

ských.

Literatura o poloostrov Athonském jest dosti stará, nebo
již r. 1422 navštívil jej a zprávu o nm podal Kryštof Bondel-
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monti, tuším, Florentinec, r. 1533 Petr Bellon, francouzský lé-

ka, jehož cestopis tištn byl r. 1605. Ve století 18. uveejnili

nejvíce Angliané v rozliných asopisech pozorování svá, týka-

jící se zaízení obce ninišské. Velmi cenný cestopis zanechal ale

po sob ruský poutník Barskij, jenž r. 1726 a po druhé r. 1744

seznal všecky kláštery a škity Athonské, a zevrubn zaznamenal

stav jejich, tak že popisy jeho poskytují pravdivý obraz klá-

šter tehdejších.
2
) Také ecký léka Jan Komnenos sepsal r. 1704

knížku o Hoe Athonské, do které však pijal všecky legendy

a zázraky, jež od mnich slyšel a bez kritiky vrn je zazna-

menal. Ve století 19. nalézáme krom Anglian a Francouz

(mezi tmito zasluhuje zvláštní pozornosti Dideron Ain) také

již uence nmecké, kteí dojmy své a zkušenosti o cestování

po Athon veejnosti podali. Grisebach jako pírodozpytec pi-

hlížel hlavn k botanice a geologii, Fallmerayer dával pednost

badání historickému. V r. 1844 poíná s prof. Viktorem Grigo-

roviem, jenž pátral výhradn po listinách a rukopisech slovan-

ských, nová doba výzkumu literárního. Po nm pišel r. 1845

tehdejší archimandrita Porfyrij Uspenskij. O rok pozdji dlel

na Sv. Hoe malí srbský Dim. Avramovi, jenž poídil

opisy zlatých bull, svdících Chilandaru a sepsal knihu pod

názvem „CB.Topaca CTpaHe Bepe, xy^oxecTBa h noBe-

CTHHn,e. u Ruský archimandrita Antonij vydal v letech še-

desátých dobrý spis o Sv. Hoe „3 a m li t k ii noKjiOHHHKa Cb.

TopH" a spoleník Porfyrija Uspenskéhona cestách jeho, malí

J. A. B lagovšensk i j, vydal pojednání, ve kterém líí spole-

enský život mnich Athonských dosti ostrým pérem. Originál

ruský nelze již dostati v obchodu, za to však bulharský peklad

z r. 1871, poízený od D. Eneva v Rušuku. R. 1860 sepsal

nmecký pastor Pischon svá pozorování o Athonské republice

mnišské p. t. „Die Mónchsrepublik", (Raumers Hist.

Taschenbuch) a prof. dr. W. Gass „Zu Geschichte

l
) Cestopis V. Gr. B a r s k é h o má n adpis : IliiiiexoAii.a Bacn-

ji i a rpnropoBHia BapcKaro — II ji a k h A ji 6 o b a, ypoaceHija
K i e b c k a r o, m o h a x a AHTioxificicaroIIyTeiiiecTBie Kt cbh-
t li m t> MÍciaMi BT) E b p o n i, A3Í11 h A<ípnKÍ, naxop-
mHMica, npe/xnpiiHJiToe bt> 1733 r. n OKOHneHHoe bt» 1747 r.,

ii Mi) caMBiM-L nncamioe. Il3Aaiiie 3-e. C. n eie pó y pn 1793

(Nové vydání poídil Barsukov r. 1885 t Petrohrad).
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der Áthosklóster. (Giessen 1865), kteroužto studii se-

stavil na základe spis sob pístupných, nebo na Athoné sám

nebyl. Ruský archimandrita Leonid vydal djepis srbské cárské

lavry Chilandaru v Moskv 1868. Mezi tím P o r f y r i j Uspen-
skij, již jako biskup v Kijev žijící, sepsal obšírnou knihu

svou „B o c t o K r

b x p h c T i a h c k i fi" jeduající o Athon po-

hanském, kestánském a mnišském a obsahující zárove i popsání

všech klášter a škit, jak je shledal pi návštvách svých

v letech 1845-46 a 1858-61. Spis tento vyšel v Kijev r. 1877,

(viz str. 8 pozn. 1). Roku 1881 vydáno v Paíži dílo Fran-

couze Negrata o Athon, o nco pozdji illustrovaná kniha dvou

cestovatel anglických; roku 1882 meškal v Chilandaru srbský

archimandrita Nikifor Duicar. 1883 metropolita
Michael, než se odebral na Rus. První vydal spis „CTapHHH
X hjuih ^apCKu", obsahující popis klášter a rzné výpisky

f
rukopis, v knihovn se nalézajících, druhý popsal putování

svá po všech klášteích Athonských a vylíil, jakého pijetí se

mu tam dostalo od mnich. Knížka tato vyšla v Novém Sad
r. 1886. V novjší dob vydal dr. Jindich Brockhaus
dílo „Die Kunstin den Áthosklóster n u

s mnoha

obrazy a mapou (v Lipsku 1891) ; kritika výtvor umní by-

zantského, zvlášt malíských, jsou hlavním obsahem knihy této.

Pihlížíme-li k výsledkm této literatury cestopisné, zaslu-

hují spisy Porfyrija Uspenského bedlivé pozornosti, a jest lito-

vati, že smrt zapoaté jeho dílo djepisné o Athon zastavila,

nebot sáhá pouze do nastoupení císae Jana Komnena (1118).

Uspenskij však odkázal svou písemnou pozstalost cis. akademii

Petrohradské, která ji dala prohlédnouti prof. Syrkuovi, pod

jehož dozorem r. 1891 zaala se tisknouti.

Domácí literatura obsahuje ty spisy, které jsou psány bu
na Sv. Hoe samé nebo pinášejí opisy rzných akt i celých

rukopis Athonských. Mezi nejstarší památky toho druhu náleží

bez odporu závt Athanasia Svatohorce, se kterou jest spojen

i církevní ád pro Lavru jeho (10. stol.) — viz str. 35, 37. Po-

dobn Sáva Srbský sestavil typik pro klášter Chilandar a pro

postnici v Kareji (str. 67), kde také byl sepsán od nho životo-

pis otce Simeona; když Sáva sám zemel, napsal mnich Theo-

dosios podle návodu presbytera Dometiána obšírný životopis

jeho a zárove i kanóny pochvalné obma svatým srbským. Roz-

17
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umí se, že vše, co se týe Chilandaru, psáno jeU jazykem slo-

vanským. Mezi literární práce lze položiti i onen pamtní list,

který Athonci podali císai Mictiaelovi-Palaiologovi proti zamý-

šlenému spojení s církví západní, jak o tom bylae v pehledu

djepisném (str. 70). Ve století 14. složil Gregorios Sinaita

kanou sv. otc a zpvy k sv. Trojici, jichž se užívá dosud

pi služb. Gregorios Palamas zanechal listy k Barlaamovi

a Akindynovi i jiná sepsání smující vesms proti tmto dvma
úhlavním nepátelm hesychast (str. 77 si.). R. 1860 našel

Tischendorf v Caihrad rukopis ecký, ve kterém se vychvalují

všecka vítzství, Mohamedem II. dobytá bhem 171eté vlády

jeho. Sepsán byl r. 1468 od jakéhosi Kritobula, jenž prý byl

mnichem Athonským, neznámo však ve kterém kláštee. Podle

Krumbachera však není žádného dkazu pro to, že Kritobulos byl

mnichem Athonským. Spis tento ítá Uspenskij také mezi sta-

rou literaturu Athonskou. Nemohu tomu viti, že by se byl

našel klášterník, jenž by byl z podlézavostí koil se sultánovi a

vychvaloval jej jako panovníka první tídy a nejvtšího myslitele

svého století. Století 16. náleží mnich Maxim Grek (1480— 1556),

pilný pekladatel knih eckých na jazyk ruský, o nmž jsem se

zmínil v lánku, vnovaném kostelním knihám (str. 174— 175).

Hojnjší jsou zprávy o Athonci ch literárn inných ze

stol. 18. Otec Hierotheos, mnich lverský, pevedl slova sv.

Efrema Syrského a nkolik životopis svatých otc do jazyka

novoeckého, jež vyšly tiskem r. 1721. Konstantin Daponte, n-
kdejší uitel, skonil život svj pode jménem Kesarios jako mnich

Xiropotamský r. 1784; krom nkolika peklad vydal i vlastní

své spisy obsahu církevního; první kniha vyšla r. 1746. Byl

i básníkem a složil nkolik zpv ke cti Bohorodiky, jež vy-

dány r. 1770, kdy byl již mnichem. Tehdy žilo ve škit Kavso-

kaliv nkolik uených mnich, kteí sepsali rzné kanóny na

oslavu svatýeh, jež byly tištny ásten v Benátkách, ásten
v Lipsku. Známjší spisy svými stal se Agapios, rodilý z Kréty,

jenž s pomocí rukopis Svatohorských sestavil „Theotokarion",

v Benátkách r. 1775 tištné, a r. 1779 „Híšník spasení". Na

jazyk novoecký pevedl Simeona Metafrasta 24 životopis sv.

muž a žen pode jménem „Ráj" r. 1797 v Benátkách; druhé

vydání poízeno r. 1840. Jinou sbírku životopis rzných svtc
vydal r. 1801, jež po druhé vyšla r. 1818 a po tetí 1851. Dále
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byl tištn v Benátkách r. 1803 „Kyriakodromion" t. j. pouení a

besedy na nedle celého roku, sebrané ze spis uitel církev-

ních (kniha byla pevedena záhy do jazyka bulharského). Mimo
to i jiné sbírky svatých sepsal Agapios podle spisu starších a

vydal v Benátkách novoecky v letech 1805 a 1800, které se

dokaly i druhého vydání. Mnohoplodným spisovatelem byl Ni-

kodém Agiorit (Svatohorec); první spis svj vydal r. 1783 na

vybídnutí metropolity Korinthského Makarija, naež následovaly

jiné spisy až do r. 1800, kdy spolen s mnichem Agapiem se-

stavil „Pydalion", t. j. knihu zákon církevních, jež vyšla tiskem

v Lipsku. Bližší zprávy o Nikodémovi podávám pi popisu klá-

štera Dionysiatu. Ve století 18. nalézáme i nkolik spisovatel

mnich, píšících jazykem slovanským. Prvním jest Pajsij Chilan-

darec, jenž r. 1762 dokonil svj djepis národa bulharského;

uenník jeho Sofronij peložil nkterá pojednání ecká do slo-

vanštiny a zemel r. 1805 jako biskup Vraanský. Pajsij Veli-

kovskij, Malorus, mimo jiné knihy peložil z jazyka eckého

„Dobrotolubie" (Filokalia), opustil však Sv. Horu již r. 1763 a

zemel v kláštee amec v Rumusku r. 1794.

V druhé polovici 19. stol. poaly vycházeti nákladem klá-

štera Russika, knihy ruské obsahu hlavn náboženského, které

také dlužno vaditi je do literatury domácí pes to, že jsou to

ásten pepisy z vydání jiných. První místo písluší autoru spisu

„IIncbMa Cnaroroprui o Clí. Topli AoohckoíÍ", otci Sergeji, jenž

se narodil r. 1814, r. 1835 stal se knzem, téliož roku ovdovl,

r. 1839 složil slib mnišský, r. 1843 pibyl z Rusi na Sv. Horu

a stav se schimonachem žil deset let v Rnssiku a byl inný
literárn; r. 1853 zemel v kellii své vodnatelností. Psaní jeho,

adressovaná do Ruska pátelm a soudruhm, obsahovala tolik my-

stiky a zázrak, že to i duchovní censue bylo píliš, takže

v novém vydání bylo potebí je zmenšiti. Až dosud vyšlo šest

vydání jejich, poslední v Moskv r. 1883 ve tech ástech. Otec

Sergej zaal pracovati na „Pateriku Athonském", ve kterém po-

psal život více, než jednoho sta otc Athonských; poslední vy-

dání ve dvou svazcích poízeno v Moskv r. 1890. I »IIyTe-

B o a h t e .i b no cb. Pop* AoohckoíU a popsání ruského

kláštera sv. velikomuenníka Pantelejmona, pocházejí aspo v zá-

kladech svých od nho ; dokoneny po smrti jeho otcem Azarijem

a dokal se také nkolika vydání.

17*
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Takových prvodc po Sv. Hoe s obrazy jednotlivých klá-

šter jest nkolik v jazyce ruském, vydaných i nákladem ruských

škit, urených hlavn pro ruské poutníky, kteréž pouují, jaké

zázrané obrazy najdou v tom nebo onom kláštere. Vypoítává

se i množství chovaných tam relikvijí, vypravují se legendy

o vzniku klášter a jen tu a tam pidána bývá rta djepisná.

Stejný úel t. pouiti tenáe o svátostech hory Athonské mají

i ostatní knihy vyšlé nákladem Russika jako: „Bhihhím iio-

Kpout Hajib Aoohomi HJiH^CKaaaHia o ^yjíOTBopHuxb
HKOHaxi Ooacefí MaTKH, HaAeoHínpocjiaBHBniHxca"
s vyobrazeními 41 zázraných obraz, které však nemají podob-

nosti s originály. Množství levných brožurek pináší rozmanité

povsti o Hoe Athonské, objasující píinu, pro se nazývá Ho-

rou Svatou, modlitby k Matce Boží, známé pode jménem „aka-

thisty", život rozliných svatých Athonských, uení o rozliných

dogmatech církevních, což jsou ostatn výatky z knihy „KaueHhi

Bípbi" metropolity Štpána Javorského. Mám ped sebou „Khtíi-

jion> BHHrakb, HsjíamibiMb aeoHCKinrb pyccKMMb naarejieiMOHíH

BHMt M0HacTbipe.\ib a
,
jenž obsahuje na 140 ísel vtších spis,

mezi nimiž pozoruhodné jsou potem svým besedy Athonského

missionáe hieromonacha Arsenia proti molokánum a jiným

sektám ruským. Pojednání drobnjšího obsahu jest okolo 80.

Tendenním úelem vyznauje se „Cjiobo ji a c km H. A. B.ia-

roB^meHCKOMy" autoru knihy AeoH-b, cestovní pozorování,

v Petrohrad 1869. Z péra arcibiskupa Nikanora z Odesse

pochází nkolik besed z let 1889 a 1890 proti hrabti Lvu Nik.

Tolstému, jimiž jej obviuje z kesanského lžiuení, kterým

rozrušuje svazky obanského i státního poádku; v jiných po-

uuje o zdržování se návštv divadel ve velikých postech, o ve-

getarismu, jako dkazu nutnosti a užitenosti pravoslavn-ke-

sanského postu. Klášter vydává ješt „JIhctkh AeoHCKie'
což jsou mravouné a náboženské rozpravy na 4 nebo 8 strán-

kách tiskových, jichž dosud vyšlo 200 ísel a jež se rozdávají

zadarmo mezi poutníky ruské.

VOttov Slovníku Nauném lánek „Athos"
jest sestaven dkladnji, než v Slovníku Riegrov, není

však bez chyby; tvrdí se v nm na p., že klášter Xiropotam

vystavl r. 924 císa Romanos Lakapenos, nejmladším kláštere"
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jmenuje se Dionysiat z r. 1375, a. jest jím v pravd Stavroni-

kita, teprve r. 1546 dostavný.

V jazyce bulharském a eckém vydáni jsou prvodcové

po Sv. Hoe. Archimandrit Sofronij Chilandarec vydal r. 1862

v Petrohrad, kde tehdy se zdržoval za píinou sbírání almu-

žen spis „KpaTKaa HCTopia c.iauaHOcepóCKOfi xmiaH-
flapcKofi ji a b p h Ha cb. Top* Agohckom" o 85 str. s n-
kolika obrázky.

Spisovatel knihy této uveejnil od r. 1884 poínaje

v „Osvt" adu lánk, seznamujících tenástvo eské s po-

mry Svatohorskýrai. 1

) V jazyku srbském vyšel v asopise „XpH-

CTMiaHCKM BjecTHHK" r. 1894 delší lánek jeho „Djiny a

popsání kláštera Chilandaru" a r. 1898 rovnž v Blehrad Srb-

ském kniha »Ci*eTa Topa« (Mont Athos) o 337 stranách a

v Sofii r. 1899 v asopise >IIepio^HqecKO cnncaHÍe a lá-

nek ^HcTopHieHt o^epKt Ha Cb. ropa AxoHCKa*
o 36 str. Krom katalogu Sp. Lambrosa, shora doteného,

také archimandrita Leonid uveejnil seznam nkterých rukopis

slovanských, nalézajících se v klášteích Chilandaru a Sv. Pavlu

v asopise „^Tema m> hmh. oómecTirfe HCTopin. . . . npn Mo-

ckobcromt* yHHBepcHTeTÍ" r. 1875. Autor spisu nynjšího vydal

katalog rukopis a starotisk Chilandarských ve „Vstníku
kr. . spolenosti nauk" v Praze r. 1 896 o 98 str.

K literatue domácí ítám i opisy listin Athonských. Pední

místo v tomto ohledu náleží dkladnému a objemnému spisu

(618 stran), jednajícímu o aktech ruského kláštera na Athon,

uvedenému v popise archiv Svatohorských (str. 252). Pvodcem
knihy této byl, a se nikde nejmenuje, otec A r a n i j, mnich kláštera

Russika. Ped tím však již vyšly tiskem v Srbsku slovanské

chrysobully Chilandarské, opsané D i m. Avramoviéem r.

1847 potem 20.

Archimandrit Leonid dal otisknouti v „G 1 a s-

niku u srbském r. 1868 Typik Chilandarský ci-li Rád sv. Sávy

') Viz „Osvta" roníky 1884 (Ze Svaté Hory Athonské), 1886

(Obyvatelstvo Svaté Hory Athonské), 1888 (Ti podobizny ze Svaté Hory

Athonské), 1889 (Z ponti na Svatou Horu Athonskou), 1890 (O poustevnách

Athonských), 1892 (O nejstarších ústavách Athonských), 1896 (O svatých

otcích Athonských), 1900. 1902 (Pod klášterní stechou), 1905 (Umní na

Svaté Hoe Athonské).
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podle rukopisu 13. století; r. 1898 byl znovu pehlédnut a

vydán biskupem D i ni i t r i j e m s pílohou prof. J a g i e.

Ruský státní rada Petr Sevasanov pivezl s sebou z Athonu

r. 1860 mnoho snímk fotografických obsahu rozmanitého. Ale

teprve r. 1880 vydal prof. F 1 o r i n s k i j v Petrohrad celou

adu listin pod titulem „A e o h c k i e a kt h". Také prof. L.

Stojanovi vydal dosud ješt neznámé dokumenty srbské ze sbírky

Sevasanovy ve „Spomeniku" král. akademie Blehradské. 1

)

K literatue Athonské náleží i otisky celých rukopis.

Francouz J. Langlois, clen výpravy Sevasanovy, vydal v Pa-

íži r. 1866 podle fotografie, zempisný atlas Ptolemaiv, sklá-

dající se z 25 map, jehož prvopis pochází z 2. stol. po Kristu.

V kláštee Vatopedu zachoval se opis, podle mínní Porfyrija

Uspenského, ze 13. století.

Evangelium glagolské, které se dostalo darem cai Ale-

xandrovi II. od mnich Zografských, pepsal prof. Jagi kyril-

licí a vydal je r. 1879 v Berlíne.

Podobn stalo se i s glagolským evangeliáem, pivezeným

r. 1844 do Ruska V. Grigoroviem, jenž jej obdržel ve škitu

Bogorodice a kterýž vydán zárove v Petrohrad a v Berlín

r. 1883.

Jedno z posledních vydání rukopis Athonských (z r. 1897)

jest evangelium knížete Miroslava z 12. stol., kteréž Chilandarci

darovali králi Srbskému Alexandrovi pi jeho návštv r. 1896.

Na útraty královy provedena úplná fototypická reprodukce pod

dozorem prof. Ljub. Stojanovice ve Vídni v závod Angerera a

Góschena. Tohoto stkvostného díla vydáno pouze 300 exemplá,
které rozeslány nejvíce do vtších knihoven evropských, darem.

Náklad na jeden výtisk pesahuje 50 napoleondor.

Co do umleckých výrobk, chová každý klášter svou m-
drytinu, kterou rozdává poutníkm. Vyobrazení jest nevkusné,

prosté a nevrné, vyhovuje však úelu svému (obr. 15.). Mniši ruští

zavedli barvotisky, které jsou vyloženy na prodej s pohledy

na Sv. Horu z rozliných stran, pak obrazy Russika a ruských škit,

skupiny svtc Athonských a domácích zázraných ikon; prove-

dení bývají pestrá, živá, ale více nebo mén fantastická.

') V asopise „Bri3aHTniicKÍii Bp eM en n jiicl" uveejuje se od

nkolika let píloha „Actes de 1' A th o s
a

, obsahující vydání listin jednot-

livých klášter Athonských.



Obr. 16. Upomínka na pout do kláštera Chilandaru.

Nejvrnjšího vyobrazeDí docíliti lze ovšem pomocí foto-

grafií. Fotografie všech klášter Athonských tvoí album, existu-

jící ve dvou formátech, v menším a vtším, jež jsou ruským vý-

robkem. V Kareji nalézá se neustále fotograf, jenž se tší hoj-

nému zamstnání, a jenž fotografuje i skupiny mnich v od-
vech kostelních, ímž cizinci se podává vítaná píležitost, se-

znati a zaopatiti sob památky ze Svaté Hory Athonské. 1

)

') Bibliografii spisu, týkajících se Sv. Hory Athonské lze nalézti

y lánku „Athos" v „Realencyklopaedie fiir protestantische Theologie".



ÁST III.

Obchzka po klášteích Svatoborských.

úvod.

Díve než zanu popisovati cestování po Sv. Hoe, chci

podati v pekladu líení eckého historika Nikefora Gregory,

jenž poloostrov Athonský nadšenými slovy chválí a živý cit pro

krásu pírody vyjaduje:

„Hora Athos zdá se mi již proto obdivuhodnou pedn,
že ovzduší její píjemn jest smíšeno a povrch její bohatým a

rozmanitým rostlinstvem ozdoben, že štde a ochotn mysli

obyvatel svých obveseluje a píjemností líbezných poskytuje.

Se všech stran vane hojnost vn a stkví se kvty v nádherných

barvách svých a také slunce paprsky svými nejradji tam dlí.

Místo to bohato jest mnohotvárnými stromy listnatými, háji a

palouky, díly to ruky lidské, zaznívá zpvem mnohonásobného

ptactva, kvty obletuje množství vel, naplujících vzduch ti-

chounkým bzuením. Pvaby spojují se tam v arokrásné ple-

tivo veselosti, a to nejenom na jae, nýbrž v každé dob, pro-

tože prbh tvera roních poasí stejným vdkem a obvese-

lením na mysli lidské psobí, zvlášt když uprosted háj a

koví z rána hudba slavíka zazní a s hlasy mnich tamjších

se spojuje, aby spolen chválili Hospodina. Nese v sob Bohem
nadchuutou citeru a žaltá, jejichž souzvuk poslucham z istá

jasná zahlaholí. Místo zárove se ovlažuje a napájí prameny

vodstva živého, potoky sem a tam tekoucí vznikají z neset-

ných zídel, dlí se v úkrytu o vodu, okrádajíce se takka o ni

mezi sebou. Jako by úmysln konají v mlenlivosti tichou práci,

dávajíce, podobn jako bytosti vdomé, návod mnichm tam ži-
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jícím v úplné svobod, aby život svj dokonávajíce, okídlené

modllitby své klidn k Bobu vznášeli. Poskytuje krajina tato

nejšastnjší píležitost k odpoinutí tm, kteí chtjí následo-

vati nebeské moudrosti životní na zemi a podává všecky po-

tebné potravy v každé dob hojn. I široké moe ji ovnuje
a jako kruhem krasoty objímá, aniž ji dlá ostrovem, tak že

se mže úžinou zemskou bez pekážky z rozsáhlé pevniny vším

zaopatiti. Ostatn scházejí se tu všecky podmínky bohulibého

života dohromady, jak co do pedností pírodních, tak i zp-

sobem života jejich obyvatel.

Tam neznáma jsou shromáždní ženská, aniž pohled ne-

slušný a zženštilá stroj ivost, ani vbec ona zla, která starý

zvyk, jak se jednou stykem s hadem zrodil, opt obnoviti a

život velikým poblouznním a nepokojem naplniti by chtla.

Není tam veejných krám kupeckých, ani trh a výbrích,

žádných stolic soudních a vcí stkvlých, ani marnivosti, jež

s vysoká samovoln rozsudky právní vynáší. Život nedlí se

tam v otroctví a pauství, nýbrž svoboda v mluvení, slušnost

ve smýšlení, ctihodné mravy, šlechetná spravedlivost postavily

na míst tom stánek spolen se všemi ctnostmi, které íši ne-

beskou na zemi zakládají a pravdivou filosofii v duši zplozují.

Bohatství tam nepanuje, aniž pepych a bujnost v hýení, nýbrž

všecko jest ctihodné a svobodomyslné, plné touhy, dosíci chrá-

mu ctnosti a podle souladu dórského kráse a dobrot pravdiv

pimené."
Krátký smysl líení tohoto, kvtnatým slohem sepsaného,

jest asi ten, že poloostrov Athonský obdaen jest všemi krásami

pírodními, jimiž hlavn nabádá k vedení života rozjímavého,

svatého a jej usnaduje.

Rzná poloha jednotlivých území podmiuje vnjší rozdíly

klášter Athonských, na p. jejich výstavnost, ale vnitní zaí-

zení jejich jest v podstat stejné, nebo poteby s životem klá-

šterním souvisící, jsou stejné. Hlavní kostel tvoí vždy sted

kláštera, kdežto kaple obyejn jsou roztroušeny po jednotlivých

oddílech budov, pi emž hledí se pedevším k tomu, aby míst-

nost pod kaplí se nalézající, nebyla obývána; proto také staví

se dv kaple nad sebou. V pízemí klášterním bývají z pra-

vidla vinné sklepy nebo skladišt ryb, oleje, sýra a jiných po-

travin
;
jsou tam i pekárny, kysací kád na víno, lis k výrob
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oleje a kotle na tžení líhu z vinného mláta; i prádelny nalézají

tam místo píhodné. Kde jest zavedeno ústední topení, bývá

toto umístno v pízemí hlubším. Blíže hlavního vchodu chrá-

mového nalézá se vždy spolená jídelna a vedle ní obecná ku-

chyn. V nkterých klášteích jsou pro to zvláštní stavení. Ve
vyšších poschodích nalézají se píbytky mnišské, t. bud cely

menšího rozmru nebo prostrannjší obydlí o nkolika místno-

stech; bývají tam i pokoje hostinské, sí sborová pro shromáž-

dní mnich a klášterní nemocnice,

Každý klášter má pouze jeden hlavní vchod na té stran,

kde jest nejpístupnjší, zídka bývá mimo to ješt malá fortna,

která nebývá vždy otevena. Kdyby byl okolo kláštera píkop

a pes nj zdvihací most, podobal by se klášter úpln hradu

z as rytíských.

Ten dojem vyvolává i vysoká vž s cimbuím. Stavení ho-

spodáská nalézají se blíže kláštera, podobn i hbitov a pi
nm kaple, také zahrada zelináská rozprostírá se v sousedství

staveb klášterních; pouze tam, kde pro ni není místa dostate-

ného, zakládá se na vzdálenjším píhodném pozemku, což má
za následek tu obtíž, že zelenina vypstovaná musí se donášeti

do kuchyn z daleka. O vodu musí býti dobe postaráno. Po-

nvadž studn obyejn nestaí, pivádí se voda bu oteveným

kanálem, nebo olovnými troubami a plní vodojemy, aby hnala

mlýn na obilí nebo napájela záhony, zeleninou posázené. V nej-

bližším okolí kláštera není lesa (který jest obyejn vymýtn),

nýbrž bývá tam olivový sad nebo vinice, a vinohrady jsou i na

vzdálenjších pozemcích klášterních.

Lesy, jediné to pirozené bohatství Sv. Hory, zasluhují

bedlivého povšimnutí. Pralesa na poloostrov Athonském asi

nikdy nebylo, nebo krajiny kolem moe Stedozemního již od

pradávna byly zalidnny a z díví tam rostoucího, stavny

hlavn koráby.

Bujná vegetace Athouská má pvod svj jednak v píhod-

ném složení horstva, nebo vápenitost pdy a zvtrávání bid-

lice vzrstu lesa velice prospívají, ale mimo to psobí i moský
vlhký vzduch, tak že strán i sebe skalnatjší zeleným houštím

bývají pokryty. Píchodem mnich, po dlouholetém zpustošení

Atbonu, lesy se op<H vzmohly; nebylo obyvatelstva, které by
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je využitkovalo, snad pouze pastýi pfihánli svá stáda na

zimní pastvu.

Teprve v 10. stol. doítáme se v prvním ádu Svatohor-

ském, že nkteí igumeni zavedli sob obchod devaský, porá-

želi stromy borové a prodávali jak díví stavební, tak i smlu
a loue (str. 43). Zakázáno to, ale s úspchem malým, nebo

v áde druhém (ze století 11.) opt vede se stížnost na zištné

kácení les (str. -55). Stavny kláštery, mnišstva pibývalo, za-

kládány vinice, sady olivové, prosekávány lesy pro pasení do

bytka a vše to úinkovalo zhoubn na stav les ; k tomu družily

se i požáry, kterých na Athon nepochybn vždy bylo dost. Jest

domnnka, že i samý vrch Athonský byl nkdy zalesnn, ale

nepíznivé okolnosti promnily jej v skalnatou pouš.

Minulo však mnoho století, takže teprve druhé polovici

vku 19. pipadla úloha, zbaviti Sv. Horu jejího pebytku les-

ního a zanechati potomstvu vrchy a strán požáry zpustošené.

Povst, po válce krymské vzniklá, že vláda chová úmysl, lesy

Svatoborské prohlásiti za majetek státaí a sama je využitkovati,

poskytla klášterm vhodnou píležitost, provádti výrobu dev-
ného uhlí, které se tšilo dobrému odbytu ve vtších mstech

ííše turecké. Kláštery Vatoped a Chilandar poaly s pálením

uhlí, ostatní pak jich následovaly, takže bhem ticeti let n-
které kláštery byly nuceny, živnosti této zanechati, nebo byly

hotovy s lesy svými. Nyní již i kláštery, mající velmi rozsáhlé

lesy, obmezují výrobu uhlí. Díve poráželo se více, než vbec
pirstalo, mimo to vznikaly neopatrností uhlí požáry, které

asto velikého rozmru nabývaly. Díví na stojato shoelé

ovšem se použilo na uhlí, které však bylo jakosti špatné. Tak

zniil ohe r. 1890 u Chilandaru les dv hodiny zdélí a zšíí,

od jednoho moe k druhému pes celý poloostrov. R. 1899 ho-

elo opt ua území Sv. Pavla a Karakalu ti dni; byly to nej-

vtší požáry minulého desítiletí. Na štstí nenií ohe koen
strom listnatých, takže z tchto jako z nezmar vyrážejí pruty

a ratolesti, které bhem dvaceti let aspo na díví oblicové

vyspjí; stromoví jehlinaté bére ovšem zkázu úplnou, takže

sím musí teprve vzklíiti, aby les borový nebo jedlový byl

obnoven, což trvá nejmén 80 let. Skutený obdiv vzbuzuje

vznik rostlinstva Athonského. Pozorujeme-li, jak ve skalních
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štrbinách se zakoeuje, tžko uhádnouti, odkud bére svou

potravu, nechceme-li viti, že ji pijímá ze vzduchu.

Zniení a zpustošení les má v záptí ten neblahý násle-

dek, že se zmenšuje pítok pramenité vody, pda jsouc beze

stínu a lesního chladu snáze vysychá a zídla blíže povrchu

zemského se nalézající pes léto zanikají, vláha dešová brzo se

ztrácí, což ostatn ve vápenitém horstvu jest zjev obyejný.

V posledním ase zavládla léta suchá a bude-li se zacházeti

nešetrn s lesem i na dále, jest katastrofa neodvratná. Nebude

dostatek vody na Sv. Hoe, aniž díví k topení, proti emuž
jest pouze prostedek jediný, totiž vydání zákona, kterým by se

zamezil vývoz díví a dovolovalo porážení jeho výhradn k spo-

teb domácí, a to nejmén na dobu padesáti let.

Západní úpatí Megalé Vigly (Veliké Stráže), toho hbetu

horského, který se prostírá po poloostrov smrem od jihu

k severu, platí za vlastní hranici Sv. Hory, kterou pekroiti

pohlaví ženskému se zapovídá. Hlavní cesta vede píke nahoru

ásten po dláždní okolo domku strážního, nyní docela rozbo-

eného, kde ped lety sedla hlídka turecká. Za pl hodiny

pekroí se pohoí na míst zvauém „Paleostavro" (Starý kíž),

kde také skuten zdný sloup s devným kížem se nachází,

pak vede cesta již níže k širokému údolí, odkud se táhne ne-

ustále podél behu moského, nestoupajíc do znané výšky.

Plných tí hodin jest potebí, než se dostaneme k prvnímu klá-

šteru na severovýchodní stran poloostrova, t. k Chilandaru,

po jehož území nepetržit cesta vede. Po projití nkolika

údolí, více nebo mén širokých, jimiž odtéká voda pouze v po-

así deštivém, dospjeme k vyššímu místu, na nmž nalézá se

domek, obývaný od tí nebo ty strážník Svatohorských, kteí

vedou jakýs dohled nad tmi, kdož okolo putují.

Mineme-li zíceniny kláštera Sv. Basileia, pi kterém ped
více staletími býval pístav Chilandarský, zaboíme od pobeží

podél potoka, do moe ústícího, dosáhneme za malé pl hodinky

Chilandaru jednoho z vtších klášter Athonských.

1. Chilandar (ecky Chiliantariu).

Chilandar rozložen jest na mírném svahu blíže potoka,

který v široké oklice jej obtéká a pekrásnou píležitost posky-

tuje k založení zahrady zelináské. Údolí jeho k severu se za-
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víra, nezabrauje však pístupu povtí moskému, aby v ase

letními vzduch ochlazovalo. Klášter obkliují na stran východní

sady olivové, podél cesty táhne se ada cypiš, blíže vchodu

stojí košatý strom oechový. Chilandar založen byl r. 1199 na

rozvalinách nkdejšího kláštera eckého od Štpána Nemanje,

velkožupana Srbského, jenž stav se mnichem, nazván Sime-

onem. Od císae Byzantského Alexia III. Komnena obdarován

hojn jak pozemky, tak i výsadami a nazván lavrou srbskou.

Obr. 16. Klášter Chilandar. (V popedí otec Sáva Chilandarec).

Budovy klášterní obkliují nepravideln tyhranný dvr, na

jehož jižním konci nalézá se hlavní kostel. Tam, kde se stýkají

severní a východuí ást kláštera i-li mahaly, nachází se hlavní

vchod, dvoje vrata, tžce železem pobitá, dvoukídlá. Mahala

severní jest nejvýstavnjší; v letech 1840 byla dostavna. Vý-

chodní nalézá se ve stavu dosti chatrném, takže r. 1893 bylo

potebí obnoviti její jižní oddíl. Kostel jest bez omítky a po-

skytuje vzácnou píležitost studovati zpsob stavby do podrobná.

Zdi z pitesaného bílého kamene jsou proložené adami cihel,

tvoícími vždy vrstvu silnjší; z cihel jsou i všecka klenutí a
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ímsy pod samou stechou. Okna rozdlena jsou jedním vtším

nebo dvma menšími sloupci, dvée jsou vesms obroubené mra-

morovým pažením, ásten velmi umele zpracovaným. Vchod
kostelních jest vlastn sedm. Ped každým nalézá se po nko-

lika kamenných schodech. Ke krytbé použito list olovných;

ze stechy vystupují tyi laterny (kupole), dosti objemné. Ko-

stel byl vystavn za Srbského krále Milutina, a to, jak hlásí

nápis na zdi z r. 1293, na míst malého kostelíka, z nhož
použito materiálu kamenného ke stavb nové, emuž nasvd-

ují i mramorové sloupy a desky, zasazené ve zdi zevnjší. P-
vodn skládal se z jedné pedsín a pvnice i-li chrámu vlast-

ního, po 90 letech pistavl kníže Lazar druhou pedsí a to

tak, že pístavek pizpsoben úpln k stavb starší, která pro-

vedena v slohu byzantském vku tehdejšího. Již na první po-

hled lze snadno rozezuati trojí ást kostela, z nichž každá má
svou stechu a uvnit dlí je píky, ve kterých prolomeny jsou

dvée a okna. Kostel jest svtlý a stny pokryty freskami.

Pedsí první má dva sloupy mramorové, v klenb jednu

laternu (p<) ecku fanar), tyi široká okna a podlahu z mra-

moru, sí druhá i-li paperta, jež leží o ti stupn výše, má také

dva sloupy ku podpoe klenutí, z nhož dv laterny vynívají,

dále pimený poet oken rzných rozmr a dlažbu též mra-

morovou. Do piléhající pvnice i-li soboru vedou troje dvée;

tam jest pouze jedna kupole, ale znamenité šíky. Spoívá na

tyech mohutných sloupech mramorových. Na stran jižní a se-

verní nalézají se výstupky, zvaaé klirosy, urené pro mnichy,

pi službách církevních zpívající nebo toucí, ve zdi východní

pak jsou známé ti výklenky oltání. V každém výstupku kliros-

ním nalézají se dvée, zvláštnost to kostela Chilandarského, nebo
v jiných chrámech bývá tam široké okno. Dlažba kamenná, okráš-

lená prací mozaikovou, poskytuje pohled okouzlující pes to, že

ásten jest již poškozena. Za devným, bohat pozlaceným

ikonostasem, stojí dosud dávný distillon, tenké to mramorové

sloupy, mezi nimiž bývaly zasazené snad devné míže. Nižší

okna v pvnici vbec jsou zamížována pro bezpenost. Obraz

Matky Boží, zvaný Trojruica, platí za zázraný a upevnn jest

na prvním pravém sloupu pod sklem (viz obr. 8.). Podle legendy

byl majetkem Jana Damašského (v 8. stol.), jenž se ped ním

modlíval. Když mu za trest ruka byla useena a opt mu pi-



Obr. 18. Mozaikový obraz Matky Boží v oltái chrámu Chilandarského.



Obr. 19. Srbská opona v kláštee Chilandarském.
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rostla, dal tento svatý otec zhotoviti ruku ze stíbra a pipev-

niti na obraz ke kraji doluímu. Ponvadž tudíž bylo vidt ti

obdržela Bohorodika název Trojruica. Tvrdí se, že ikona tato

ruky na obraze, pinesena byla Sávou Srbským z Palestiny, kdež

chována byla v lave Sávy osvíceného, ale v životopisech Sávy

Srbského neiní se zmínky o tom, takže pravdivjší asi jest

zpráva z r. 1685, podle kteréž obraz ten pochází z bývalého

kláštera zvaného Trojruica, jenž se nalézal blíže Skopje nebo

snad v mst samém. Možná, že Srbové když na poátku 13.

stol. Bulhai opanovali poíí Vardaru, tento obraz vysocecténý

penesli do nov zízeného Chilandaru, aby nepíteli neupadl

v plen. Ikona tato, pes metr vysoká, jest pokryta zlatou ízou,

která nad to i rznými drahokamy jest okrášlena; mimo to

upevnno na ní nkolik etízk s mincemi antickými i novj-

šími a nad ní zavšeno dvanácte lampiek, ve dne i v noci

hoících. Na oltái umístn jest zajímavý mozaikový obraz Matky

Boží z 13. až 14. století pocházející. Jeví vlivy pozdního román-

ského umní malíského, které se uplatnily hlavn v Dalmácii

a na sz. poloostrova Balkánského (obr. 18.).

Jiná znamenitost jest hrob mnicha Simeona, zakladatele

Chilandaru, jehož ostatky peneseny ovšem do Srbska r 1207,

takže v Chilandaru zstala pouze kamenná rakev, ve které tlo

nkolik let leželo. Povšimnutí zasluhují krom sedadla igumen-

ského i rozmanité podstavce na knihy a ikony, umle vykládané

slonovinou, perletí a želvinou. V ásti oltání chovají se relikvije

a jiné drahocennosti kostelní. Cenu historickou má prapor áe
Dušana a ozdobná hl cis. Byzantského Alexia III., kterou byl

daroval Sávovi Srbskému na znamení samosprávy kláštera. Vzác-

nou starožitnost pedstavuje stkvostn vyšívaná kostelní opona

z r. 1399, zhotovená od jeptišky Eufemie (str. 81 ; viz obr. 19.).

Poblíže chrámu mezi tymi cypiši stojí kaplika, ve

které se koná každého msíce svcení vody. Spodek její vystavn

jest z ozdobn vypracovaných desek mramorových, na osmi sloup-

cích spoívá kupolovitá stecha olovem kntá, sted zaujímá

široká a hluboká kamenná mísa, strop okrášlen jest malbou.

Krom kostela hlavního nachází se v kláštee jedenáct

kaplí, z nichž nejprostrannjší jest kaple sv. Sávy. Jiná kaple,

na dvoe stojící, tvoí samostatný kostelík, ti kaple jsou umí-

stny ve vžích, ostatní rozdleny jsou mezi jednotlivými ma-

18
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halami. Ze starých vží (pyrg) zstala pouze jedna ve stavu

pvodním, až na to, že cimbuí její bývalo pokryto stechou

kamennou. Trapeza pedstavuje vysokou a prostrannou sí,

jejíž fresky bohužel jsou velice zaouzené dýmem, nebo v stol.

18. vyhoela. Má dv apsidy, za stoly slouží silné uhlazené desky

mramorové, potem sedmnáct. Strop jest devný, vykládaný a

obarvený; dlažba jest z cihel, vnitek trapezy má ráz jaksi po-

šmourný pro nedostatený poet oken.

Nad podloubím, z trapezy do kostela vedoucím, nalézá se

knihovna klášterní. Veškerý poet rukopis obnáší na 650 ísel,

knih jest pes dva tisíce svazk starého a nového tisku. Obsah

jejich jest skoro výhradn náboženský, spis historických jest

málo. Vtšina rukopis a knih psána jest jazykem církevním,

jinak jsou tam knihy ecké, srbské, bulharské a ruské. Listiny

archivní chovají se v místnosti jiné; pes 140 dokument jest

pvodu srbského, od cár Bulharských pocházejí pouze dva,

nkolik od císa Byzantských, ruských grámot zachovalo se

devt, pak i nkolik listin darovacích voj vodu Multanských.

Z dob pomrn novjších pocházejí fermauy vlády turecké a si-

gilliony patriarch Caihradských. Tam chová se i pohár, vy-

kroužený ze slonoviny, jehož povrch zdobí istá práce ezbáská,

vyobrazující dva ecké bohy, dva pastýe, nkolik dtí, koz a

ovcí, což vše tvoí ladnou skupinu, pedstavující jakousi schzku

Afrodity s Hermem. Znalci kladou provedení její do 17. vku,

sloh její jest románský.

Západní ást kláštera obkliuje kuchyská zahrada vtšího

rozmru; v nejbližším sousedství jejím nalézají se stáje pro muly

a klna na seno a slámu. Dále pes cestu jest dm pro eme-
slníky ; v pízemí mají dílnu ková a truhlá, o nco dále zaízen

jest na potoce mlýn o jednom složení. Voda pitéká do kláštera

ásten z pramene, pl hodiny vzdáleného, ásten vedena jest

z potoka, okolo kláštera tekoucího. V zim napluje se jí veliká

cisterna pro dobu letní. Na polovici cest od kláštera k moi
zdvíhá se na ostrohu vž, starého pvodu, jejíž obytné stavení,

k ní piléhající slouží k úelm hospodáským, nebo polnosti

rozprostírají se od ní až ku behu moskému, kde ostatn také

pístav klášterní se nalézá. Poet mnich, v Chilandaru žijících,

pevyšuje již po celou adu let 80. Podle národnosti pevládají

mezi nimi Bulhai makedonští.
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Klášter má tyto metochy : Na Kalamarii v zálivu Solun-

ském leží nejvtší a nejplodnjší popluží klášterní (na tisíc jiter

zem), na poloostrov Kassanderskémjsou dva metochy, blíže Se-

resu ve vesnici Kucos jeden dvorec, na ostrov Tassu na pl
druhého tisíce strom olivových, pak pozemky na Provlace a na

úpatí Megalé Vigly metoch Kumica. Arsenice i-li Kakavo jmenuje

se obšírná plocha lesní (na sedm tisíc jiter), která po dlouholetém

sporu konen Chilandaru soudem piknuta byla. Metochy mstské

má Chilandar v Solun a Smyrn, kteréž jsou pronajaty. V okolí

Kareje jest 25 kellií Chilandarských, z nichž jest 15 v držení

ek, 8 obývají mniši ruští, kellii pak zvanou Typikarnici a

koak t. j. dm hostinský spravují Chilandarci sami.

2. Esfigmen (. Esfigmenu).

Malou hodinku od Chilandaru jsa vzdálen, leží na téže

stran poloostrova klášter Esfigmen, prost také Šimen jmeno-

vaný. Po 20 asi minutách, projdeme-li jeden sad olivový, dosta-

neme se od Chilaudaru již na hranici kláštera sousedního. Roz-

kládá se tam vinohrad, v jehož stedu ualézá se obydlí pro vi-

nae s kaplí sv. Trifuna. Vkroíme do údolí, jehož svah k vý-

chodu se sklání, vysoké hbety horské obkliují je ím dále, tím

úže, což prý také je pvodem jména kláštera, nebo ecké slovo

esfigmen vykládá se jako místo tsné. Minouce vinici uzíme za malou

chvíli ped sebou zíceniny menšího kostela, zv. „cejnova crkev"

v nichž dosud lze rozeznati výklenky oltání. Je prý to zbytek

pvodního kláštera Esfigmenu, který pro zemtesení od mnich
byl opuštn. Šíka nynjší rozvaliny mí osm metr, délka

zvení i s pedsíní 13 metr, k jižní zdi piléhá zem;
s této strany byl kostel zasypán. Stojíme na míst zajímavém,

nebo pozorujeme ped sebou následky processu geologického.

Jižuí strá údolí téhož není celistvá skála, nýbrž skládá se z vá-

pených úlomk a smíšené drobotiny, v nichž jest plno skulin,

které však hranami svými tak pevn jsou spojeny, že dláto a

kladivo tam pracovati musí, má-li se ulomiti kus skály. Pi-

hodilo se, že se odtrhla znaná ást strán a svezla se do

údolí, což posud bezpen sledovati se mže. Má se za to, že

se to mohlo státi v druhé polovici století 11.; té doby vznikl

klášter pobežní a ponvadž starý klášter založen prý byl od

císaovny Pulcherie, pešla stejná povst také na novou stavbu.

18*
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Esfigmen býval Jedním z menších klášter Athonských, te-

prve v padesátých letech minulého století pestavli mniši polo-

vici kláštera k východu ležící, tak že nyní pdorys tvoí obdél-

ník, jehož kratší strany na západ a na východ jsou obráceny,

prelí severní hledí k moi a na stran jižní jest vchod do

kláštera prjezdem vysoké vže, ve které visí zvony a bicí hodiny

s dvma ciferníky. Vrata jsou pouze jedna, práce novjší, na

stran dvora stojí dva kamenné sloupy, které pivezeny ze sta-

rého kostela horního, nezstaly však v pvodním stavu svém.

Obr. 20. Klášter Esfigmen.

Klášter stavbou touto se zadlužil a nalézá se dosud v nesnázích

finanních. Druhá polovice kláštera bude asi ješt dlouho ekati

na žádoucí obnovení. V západní ásti dvora stojí chrám, dokon-

ený r. 1841 nákladem dvou biskup, Ignatia Kassanderského a

Gregoria Melenického (Melenik v severní Makedonii). Malíi byli

umlci Athonští, jejichž práce však nevyniká nad všednost. Pro-

stranný a svtlý kostel a pvnice s pedsíní tvoí jeden celek,

pouze dva sloupy naznaují, kde se koní vlastní chrám a zaíná

pedsí; tam upevnna jest i opona.Vnitek kostela vyniká pohledem

istým a stkvlým, nebo všecko stkví se novotou, ikonastas pozla-

cený tpytí se záivým leskem, chóros, s hlavní kopule i-li laterny

visící, jasn svítí, a podobn i všecky mnohoramenné svícny a lam-

piky. K podlaze použito bylo peliv sestavených desek mramo-

rových, plných barevných pruh. Trn biskupský, sedadlo igumen-

ské, lavice kostelní a podstavce na ikony, jsou práce vkusné,
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ale novjší. Za jedinou starožitnost mohou se pokládati ostatky

svatých a dva kíže, pocházející ze deva pravého kíže Kristova.

Pedsí druhá podobá se zasklené chodb, z níž se mže vstou-

piti do dvou kaplí, v právo a v levo ke kostelu pistavných.

Fresky na východní stn pedstavují v životní velikosti nkolik

dobrodinc kláštera, mezi nimiž zvláštní pozornost budí statná

postava panenské Pulcherie, jež drží v ruce model kláštera.

Obrazy tyto maloval ped nkolika lety archimandrit Lukáš Es-

figmenský, od nhož pochází také stnomalba u vrat klášterních;

práce jeho svdí o vytíbeném vkusu. Nad pedsíní druhou za-

ízeny jsou pod stechou dva pokojíky, z nichž v jednom umístna

bibliothéka, druhý pak slouží za skladišt vcí kostelních, mezi

nimiž se nalézá i záclona, jež se penáší do kostela pouze na

veliké svátky a pro osud svj povšimnutí zasluhuje. Jest to kus

gobelínu, do nhož jsou vetkány osoby mythologické. Býval to

majetek král Francouzských, který pešel do rukou Napoleona L;

když tento jako generál vedl válku v Egypt, okrašloval

jeho stan. Píležitostn zmocnili se piráti etí lodi francouzské,

na které gobelin ten našli; roztvrtili jej, ti kusy prodali a

tvrtý pinesli tehdejšímu patriarchovi Caihradskému, který jej

zase daroval Esfigmencm, u nichž požívá veliké vážnosti, pes
to, že bohyn Héra a Artemis, bohové Hermes, Hefaistos a jiní

do chrámu kesanského nepatí.

R. 1856 pistavn ped vchod kostela ješt portikus t. j.

ada sloup s písteškem nad dlažbou, o deset schod vyvýšená.,

nebo poloha dvora k západu se snižuje. Zdi kostelní jsou obí-

lené, okna v nich nízká a proto i zamížená, okno nejširší jest

v každém klirosu a to podle slohu byzantského sloupem ozdob-

ným rozdlené. Na steše, olovem pokryté, lze pozorovati krom
svtlých kupolí ješt tyi menší laterny lživé t. j. bezokenné,

které za pouhou okrasu stechy pokládati dlužno. U samého

kostela na stran jižní vystavna jest vkusná vodosvtitelnice,

zvaná ecky „fial". Ruský poutník Barskij vidl pi návštv
své r. 1744 ješt kostel starý a dívjší fial z r. 1357 a opsal

ecké verše, jež v ímse nad sloupy byly vyryty a týkaly se

tajemství ktu Ježíšova ; když o sto let pozdji kaple se pe-
stavovala, použito bylo onch osmi starých sloup mramorových.

Nkolik krok ode dveí chrámových nalézá se jídelna ve

zpsobe ojedinlého podlouhlého stavení, jehož vnitní stny
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jsou pokryty freskami, ponkud již vybledlými. Poslední obno-

vení trapezy stalo se podle nápisu r. 1810. V Esfigmenu zave-

dena jest kinovia. tvero kratších tabulí mramorových a tvero

dlouhých stol devných dostaí k pohoštní bratrstva klášter-

ního i nahodilých host. V jednom sklepení jest vidti kamennou

antickou rakev, ve které nyní se schovává olej. Krom tchto

dvou, ke kostelu pistavných kaplí, jest ješt šest jiných po

rzných chodbách. Kaple sv. Nila má ikonostas (templo) ze

deva lípového zhotovený, isté práce, provedený od jistého

mnicha-ezbáe ze škitu Kavsokalivy. Hlavní pout klášterní pi-

padá na den Nanebevstoupení Pán. Jiné výroní svátky jsou

druhá nedle postní ke cti ehoe Palamy a po druhé 14. listo-

padu, 20. íjna svtí se svátek Athanasia, patriarchy Caihrad-

ského, 19. dubna úmrtní den novomuenníka Agathangela,

29. íjna Timothea druhého muenníka. (O tchto blažených

otcích viz O s v t u r. 1896). Novým svátkem jest památka

ruského mnicha Antonína PeerskéhoMO. ervence.

Podle úedního sítání, pedsevzatého r. 1885, bylo v klá-

štee Esfigmenu 56 mnich, kterýžto poet se asi o mnoho ne-

zvýšil. Mniši jsou vtšinou ekové, zvaní Moreité. V Esfigmen

složil slib patriarcha Anthem Kutulianos, jenž r. 1859 žil njaký

as v kláštee, než po druhé dosedl na stolec patriarší. On to

byl, jenž pronesl kletbu nad Bulhary, když se domáhali církve

národní. Esíigmen má také metochy na plodonosné Kalamarii,

na poloostrovech Kassande a Longu, na ostrov Tassu má vý-

nosné sady olivové, v Kareji blíže koaku svého vystavl dm
inžovní, který pronajal telegrafu a pošt. Z majetku pozemko-

vého na Sv. Hoe tženo hlavn pálením uhlí, tak že lesy tak

dkladn jsou probrané, že potebují dlouholetého odpoinku,

aby se opt zotavily. Píhodná místa osázena již ode dávna

stromy olivovými a vinnou révou.

Esíigmen leží v kotlin, která se otvírá pouze k severu,

totiž k moi, jehož vlny dosti asto zdi klášterní omývají. Potok,

v lét pravideln suchý, obtéká klášter ; úzký pruh zem mezi

nimi se nalézající používá se k zelináství. Vody pitné jest

dostatek, zaízeuí vodovodu piítá se ehoovi Palamovi
;
pe-

bytek tee do velikého vodojemu, z nhož voda se pouští na

mlýn a do zahrady. V nejbližším sousedství kláštera, pod vy-

sokou strání vystavna jest arsana, jež slouží za pístav rybá-
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ským lokám ; vtší lo plachetní, kterou klášter si poídil pro

snadnjší spojení se svými metochy, kotví v jednom blízkém zálivu.

Vrch na stran západní jmenuje se Samaria; jméno toto

obdržel prý od své podoby, ježto upomíná na mezí sedlo, jež

po ecku slov samari. Ale tento výklad nezdá se správný,

protože vrchy Athonské vesms mají týž vzhled; kolik vrch,

tolik samar. Spíše lze se domnívati, že vrch ten pojmenován

podle škitu, tam se nalézajícího a nazvaného jménem biblickým

Samaria. Jisto jest, že na poátku stol. 14. byl tam škit, obý-

vaný samými hesychasty, mezi nimiž otec Damián neobyejnými

dary duchovními vynikal, tak že po smrti své mezi svtce Athon-

ské vadn byl. Škit ten vyhlídl sob Barlaam, mnich italský,

aby se seznámil hloubji s uením hesychastským, a povstal

pozdji proti Palamovi (str. 77). Nejvyšším bodem vrchu jest

kus skály, na které upevnn jest devný kíž. Pod skalou pozorují

se zbytky zdiva, dv chaloupky stojí dosud, ale pouze jedna jest

obydlena, ale kamenitá, neplodná pda a nouze o vodu nevábí

nikoho k usídlení. Shora vidti jest nádvoí klášterní a celé

okolí, také moe vlní se pod námi až k obzoru, pokud ho ne-

zakrývá ostrov Tasso.

Níže ukazuje se jeskyn, ve které žil njaký as otec

Antonij, zakladatel Kijevské Peerské lavry; r. 1849 vystavn

nad ní kostelík, jenž od poutník ruských navštvován bývá.

Vlastn neví se ani s jistotou, na kterém míst Antonij se zdr-

žoval, jest však na snad domnnka, že vstoupil mezi slovanské

bratrstvo malého kláštera Xilurga, kdež byl i za mnicha po-

stižen, nažež r. 1051 do Ruska se vrátil a tam zemel r. 1073.

V tyicátých letech minulého století osvojili sob Esfigmenci

povst, že otec Antonij za pobytu svého na Athon pebýval

v eené jeskyni, kterážto myšlénka pes to, že niím dokázána

není, pece klášteru se stala užitenou, nebo našla víru v lidu

ruském a obohatila znamenit sbírku, podniknutou za úelem
pestavní kláštera. Na severním úpatí Hory otvírá se jiná

jeskyn, dosti hluboká, pístupná pouze od moe, jež od roku

1705 byla po nkolik let obydlím jistého cizince, prý vyso-

kého rodu, jenž tam i zemel. Pokrm dodáván mu z kláštera

po loce. Vchod do jeskyn, nalézající se nkolik metr nad

hladinou moskou, jest zazdn až na otvory pro okno a dvée.

Pl hodiny od kláštera ve smru východním skalnatý výbžek
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do moe tvoí záliv, který poskytuje vtším lodím bezpený pí-

stav; jmenuje se sv. Teodor podle kaple, vysoko na behu po-

stavené. Dále pišli bychom podle pobeží k starožitnému místu,

o kterém již Plinius hovoí, uvádje jej pode jménem Palae-

chorium, které nyní nazývá se Paleochori; ale po starých stav-

bách není tam památky. Roku 1743 usadil se tam jistý Cakonec,

z Peloponnésa pocházející, jenž sob vystavl poustevnu a ka-

pliku, obdlával kousek zem a zemel r. 1803 ve vysokém

vku. Ted rozkládá se blíže pobeží malý vinohrad, a krom
kaplí lze tam vidti dva domky, jeden pro vinae, druhý pro

pasáka mladých vol, kteí tam k napájení picházejí.

Esfigmen vyznauje se tím, že mže býti pokládán zajeden

z nejstarších klášter Svatohorských, nebo jsou zachovány

listiny z r. 1030 a 1035, v nichž se uvádí mnich Theoktist jako

igumen Esfigmena a r. 1046 Esfigmenský igumen Kyrill pode-

psal druhý ád Athonský (str. 50 si). R. 1057 se vyskytuje Leon-

tios, mnich a igumen kláštera Simona, ponvadž však tehdy ješt

kláštera Simonpetr nebylo, soudí se, že jménem tím míní se

Esfigmen. Zdá se, že nové jméno Esfigmen vzniklo, když mniši

následkem sesutí hory byli nuceni, starý klášter opustiti a na

pobeží, asi 20 minut vzdáleném, znova stavti. Snad byl tehda

jejich pednostou jakýsi Simon, po kterém i nový klášter se

jmenoval, a to ješt roku 1169. Pozdji však ve 14. vku uvádí

se již Esfigmen mezi dvaceti kláštery, jež se rozdlily o pdu
Athonského poloostrova. Klášter nebyl nikdy hojn obdaen

statky pozemskými; ponvadž stál na behu moském, byl nucen

astji se brániti proti nájezdm loupežnickým, a to byli Sara-

céni nebo Katalonci nebo Latinové. Zlatých bull zachovalo se

málo. Nejstarší pochází od Michaela Palaiologa (13. stol.), jiná

od Jana Palaiologa z r. 1357 a dv bully ecké od áe Št-

pána Dušana. Také srbské listiny nalézají se tam, jedna z r.

1430 od despoty Jiího Brankovie, jenž slibuje darovati klášteru

každého roku 50 liter stíbra. Že dar ten od následník jeho

dáván byl, o tom svdí druhý srbský dokument z r. 1499, vy-

daný despoticí Angelinou. Z r. 1633 pochází pastýský list

Pajsija, arcibiskupa Peského i patriarchy všech Srb a Bulhar,

týkající se dobrovolných dar na obnovení Esfigmenu. Že mniši

i na Rusi pomoc hledali, dosvduje grámota áe Alekseje Mí-

chalovie z r. 1656, podle kteréž dovoleno bylo Esfigmencm
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každého pátého roku do Moskvy pijíždti za úelem sbírání

almužen. Zlaté bully vojvod Valašských se nezachovaly, a klá-

šter ml v zemích podunajských statky, jež mu r. 1682 tamjší

bojai darovali. Za píinou uplacení dluh obdržel igumen

Agathangel od ruské synody dovolení sbírati v letech šedesátých

almužny, a vyprosil prý okolo desíti tisíc lir, tak že klášter s v-
iteli svými vyrovnati se mohl. Stavení hospodáská na metoších

vesms obnovena a od jednoho Turína zakoupen i statek jmé-

nem Strongilo v zálive Orfanském.

3. Vatoped (. Vatopediu).

Od Esfigmenu do Vatopedu poítá se dv hodiny dobré

chze. Podél cesty stojí telegrafní tye, zprostedkující spojení

mezi Solunem a Karejí. Pekroíme-li jedno sedlo horské, vstou-

píme na pozemek Vatopedský. Pak vede dláždná cesta po stráni

nepetržit dol až ku behu moskému. Po cest jedna studn

vábí k odpoinku. Jsme na rozcestí, na právo leží Vatoped, na

levo toí se pšina po skalnatém pobeží k nkolika poustevnám,

které v malém údolí sem a tam roztroušeny jsou, a mají spo-

lené jméno Kalami. Obývány jsou mnichy národnosti vlašské,

kteí písluší k Vatopedu, odkud také hlavn potravinami pod-

porováni bývají. Od studn této do kláštera jest hodina cesty.

Jdouce po behu stoupáme hned nahoru, brzy dol, až se nám

objeví Vatoped ve vábné poloze své (obr. 21.). Leží na severním sva-

hu mírného pahrbku, jehož úpatí promnno jest v zahrady a po-

zadí tvoí les vždy zelený. Hrd vypíná se svými mohutnými

stavbami, zvlášt však dvma vžemi vysokými, jež mu dodávají

malebného pohledu. Vznik kláštera a pvod jména jeho vylíen

byl v pehledu djepisném (str. 21). Zachovalé sarkofágy a desky

s vydlabanými pedmty mythologickými svdí o bývalé osad
starohellénské.

Pdorys kláštera není pravidelný; podobá se trojúhelníku,

jehož nejdelší strana obrácena jest k severu, totiž k moi, kde

také se nalézá klavní vchod. Dvr klášterní nelze úpln pe-
hlédnouti, nebot pro svj sklon jest pepažen zdí, tak že se

skládá vlastn ze dvou ástí. Také kostel na první pohled není

vidti, ježto jej zakrývá trapeza, která podle obyeje vystavna

jest na západní stran ped vraty jeho. Ostatn obkliuje chrám

dosti tsn jedno kídlo stavby klášterní, se kterým jest spojen
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chodbou a schody. Kostel jest vbec tmavý, jmenovit druhá

pedsí, ehož hlavní píinou jsou kaple, na právo a levo pi-

stavné. Peddveí tvoí ada sloup, na nichž spoívá galerie,

ve které se nalézá kaple sv. Jana Ktitele. Všecky ásti kostela

mají stnomalbu, která podle nápis pochází z let 1652, 1739

a 1760. Díve byly stny okrášleny mozaikou na zlaté pd,
což ješt Barskij r. 1744 našel, ale z toho lze dnes vidti pouze

zbytky v ásti oltání a nade dvemi v pedsíni, pedstavující

skupinu Ježíše s Matkou Boží a Janem Ktitelem, níže u pažení

vrat na levé stran archandla Gabriela, na právo Bohorodiku.

Bohat ozdobený ikonostas postaven r. 1788; za ním stoji ješt

pvodní mramorový distillon z doby vlády císae Andronika II.

(1282—1328). Ze všech mnohoramených visacích svícn padá

do oka pedevším moderní polyelej, ve Vídni zhotovený. Se-

dadlo igumenské pochází z r. 1616, trn biskupský z r. 1850;

podlaha pokryta jest barevným mramorem, vkusn spoádaným;

místy pozoruje se dlažba mozaiková. V prelí za oltáem po-

stavena ikona Matky Boží, hojné zlatem a stíbrem obložená,

kteráž jest pvodu starého a byla nalezena podle povsti ve

studni, která v kostele pod oltáem dosud se nachází. Na stn
nalézají se ti mozaikové obrazy pedstavující Ukižování Ježíše

Krista, Jana Zlatoústého a sv. Annu (obr. 22.). Jiný obraz sklá-

dací, pedstavující jednou stranou Bohorodiku s díttem,

druhou stranou pak Spasitele, byl prý majetkem císaovny Theo-

dory, která jej ped manželem svým císaem Theofilem obrazo-

borcem (829 až 842) peliv skrývala, podle ehož by pocházel

aspo z vku 9. V jednom výklenku druhé pedsín umístn

jest obraz Matky Boží, na jejímž oblieji vidti lze pod pravým

okem jako by ránu od nože. Praví se, že jí to uinil jistý

mnich z prchlivosti, který pak po mnohá léta pokání inil. Od

té doby jmenuje se obraz ten Matka Boží probodnutá. Na oltái,

pod kterým jest relikvijá, stojí nkolik drahocenných kíž,
z nichž dva mají nápisy slovanské. V oltái chová se dvoj-

ramenný kížek, obsahující ostatky pravého kíže Kristova a

ostatky svatých, darovaný nkdy nepochybné klášteru Chilandaru

despoty Srbskými Lazarem a jeho bratrem Štpánem (ok. r.

1458). Jeví neumlé napodobení vzor západních. Za starožit-

nost platí i jaspisový kalich se zlatým obložením, 19 cm. vysoký

(kámen sám pouze 5 cm.) a 20 cm. v prmru mající, který
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podle vezané peeti náležel asi císai Manuelovi Palaiologovi,

jenž ve Vatoped život svj dokonal. Mnohé vzácnosti, kterými

klášter nyní honositi se mže, pineseny byly nepochybn

nkdejšími vládci Byzantskými, jejichž kosti pi hlavním chrámu

v kapli sv. Mikuláše odpoívají; jsou to Jan Kantakuzenos, jenž

na sv. Hoe žil pode jménem Josef, Manuel II., jenž jako

mnich slul Matouš a syn jeho Andronik, jinak mnich Antonín.

U kostela stojí zvonice, která na severní stran své vy-

soko ve zdi nese letopoet 1417 z cihel sestavený; hodiny tlue

jakýsi panák na zpsob ernocha ustrojený. Na prostranství mezi

chrámem a trapezou vysázeno jest více strom citrónových, které

obkliují vodosvtitelnici zvláštního slohu, která se skládá ze

dvou ad (vnjší a vnitní) sloup, ktei é kryje jeden krov. Mísa

na vodu jest tyhranná, malba klenby pochází z r. 1842. Tra-

peza jest budova samostatná, znamenité délky. V ní nalézá se

30 stol mramorových. Devný strop byl obnoven r. 1785.

malba stn o mnoho pozdji. V blízké dochii nalézají se dva

kamenné sarkofágy z dob zaátk kesanství, jichž se nyní

užívá za schránky na olej olivový. Kaplí ítá se v celém klá-

štee 17, z nichž dv jsou uprosted dvora, jedna z nich pak

zasvcena jest Sávovi Srbskému.

Bibliothéka nalézala se díve v chóru kostelním, nyní pe-

nesena jest do jedné vže, kde pro knihy zízeny vkusné pi-

hrádky. Není však dosud úpln spoádána, ale pece jest obsah

její dosti znám. Zvláštní pozornosti zasluhují miniatury, kterých

jest hojnost v nkterých evangeliích a žaltáích z 11. a 12.

vku; jediný oktoich okrášlen 165 drobnomalbami, ovšem á-

sten již ponkud setenými. Století 10. jest zastoupeno spisy

otc církevních. Za ídkou znamenitost pokládá se atlas Ptole-

maiv z 13. stol., z nhož však nkolik pvodních map (25)

schází, dva svazky pandekt, sebraných v letech 1439 a 1573,

které velice jsou zajímavé obsahem svým pro historiky. Archiv

není bohat na zlaté bully, které pocházejí vesms od panovníku

dynastie Palaiologovc, od áe Štpána Dušana zachována jest

jedna bulla ecká, od despoty Jiího jiná srbská, od knížat Mul-

tauských jest pouze jeden diplom z let 1606, grámot ruských

však jest nkolik z 16. a 17. vku, jimiž se dovoluje Vatoped-

cm každého tvrtého roku na Rus picházeti.

Nejbližší klášterní metoch jest Prosforion pod Megalou
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Viglou. Býval to nkdy samostatný klášteik, známý ze životopisu

Simeona Nemanje, jenž jej dal opraviti. Stojí u nho dosti za-

chovalá stará vž. V zálive Svatohorském leží nkolik skalna-

tých ostrvk, zvaných Muliany, jež tvoí zvláštní metoch, dále

má Vatoped dvorce u vesnice Ormilie a na Kalamarii, sady oli-

vové pstují se pedevším na ostrov Tassu, vinice jsou zalo-

ženy ve vtším rozmru blíže kláštera samého. Vatopedští ztra-

tili mnoho statk v ecku, jinde však jim pálo štstí, nebo
pozemky, které ležely v ruské Besarabii, zstaly jim i po známé

konfiskaci provedené státem Rumunským. Vatoped má roních

píjm nkolik tisíc lir tureckých, které hotov mu vyplácí ru-

ský konsul v Solun.

V kláštee žije asi 130 mnich, vtšinou ek, ale vedle

nich jsou i Makedonci dosti zastoupeni. Asi 20 kellií rozloženo

jest v okolí, škitsv. Dimitrije obýván jest hlavn Vlachy, diuhý

škit u Kareje, z v. Seraj, výhradn Rusy. Nejvyšší vrchol hor-

ského hbetu, zvaný Krionero, jest pokryt lesem kaštanovým, na

jehož úpatí pramení se stejnojmenný potok, jenž protéká hlu-

boké údolí, ve kterém jako zelené oasy v poušti roztroušeny

jsou kellie, jejichž obyvatelé nevšední piinlivostí se vyznaují,

bohužel však odlouenost jejich usnaduje návštvy loupežnické,

pi nichž leckterý poustevník k smrti bývá umuen. Bezpenj-
šímu postavení tší se škit sv. Dimitrije, jenž tvoí skupinu

chaloupek na jakémsi horském výstupku, odkud se otvírá do

dálky rozkošná vyhlídka, Kostelík, stedišt této osady poustev-

nické, založen byl okolo r. 1430, vystavl jej Andronik Palaio-

log, syn císae Manuela s domem, ve kterém žil jako mnich,

když prodal za šedesáte tisíc zlatých msto Solun, podíl svj

Janovanm. R. 1750 dostal škit ád, který dosud jest v plat-

nosti. Do r. 1810 zasíláno bylo ze Soluna, prý od potomka mu-

enníka Dimitrije Solunského, škitu sv. Dimitrije sto ok rýže

ron. Osada tato skládá se ze 16 domk, z nichž 12 má ka-

pliky. Obyvatel poítá se pes ticet duší, jimž zhotovení r-
ženc a devných lžic poskytuje jakýsi dchod. Podobné škity

iní zvláštní dojem na navštvovatele, kteí jsou zvyklí na oby-

ejný život vesnický ; neslyší kokrhání kohouta, ani štbetání jiné

drbeže, štkot ps nebo jiných hlas zvíecích, panuje tam ja-

kési zádumivé ticho, v domcích jako by lovka nebylo, není

slyšeti ani slova, ani šumu hospodáství domácího, pouze sem a



Obr. 23. Kíž Srbských despot Lazara a Štpána v kostele Yatopedském.
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tam v zahrádkách zahlédnouti lze erné postavy bu prací runí

zamstnané nebo sedící a v hlubokém rozjímání pohroužené.

Uprosted škitu stojí zpravidla kostelík, pi nmž nalézá se dm
obecní, ve kterém jest byt pro pedstaveného a místnosti pro

hosty, pijdou-li na nocleh. Tam také nalézá se studánka k ob-

erstvení píchozích (obr. 13.). Navštíví-li škit poutníci, oživne

ponkud nádvoí chrámové, nebo poustevníci pinášejí lžíce,

ržence, kížky, aby je prodávali cizincm, jinak pouze ve dni

svátení a nedlní naplní se kostel zbožnými osadníky, z nichž

každý jest povinnen služby církevní se úastniti bud zpvem,

tením nebo jiným zamstnáním kostelním, což ovšem platí hlavn

pro ty dni, ve kterých se odbývá spolený obd na útraty škitu

pro domácí i pespolní. Tak se slavívá zejména výroní pout

škitu t. j. svátek toho svtce, kterému chrám jest zasvcen a

Hod boží velikononí. Ke krytí výloh, s tím spojených, nkolik

nedl naped podniká starosta škitu obchzku po všech klášte-

ích Athonských a zámožnjších kelliotech, aby vyprosil njaké

píspvky, at penžité nebo pírodní k vtší cti a sláv boží.

Od Vatopedu vedou dv cesty do Kareje, z nichž jedna

vede pímo podle telegrafu, druhá pes Pantokrator, dv hodiny

vzdálený. Ped vraty klášterními, na svahu, ku behu se sklá-

njícímu, rozložena jsou všechna stavení klášteru potebná, jako

stáje pro muly, kovárna, mlýn, arsana, domek zahradní, ale

i hbitov s kaplí. Proti velikému vchodu stojí besídka, bezpené

znamení to, že v kláštee panuje diortum. Pstování citrovník

a pomeranník má ve Vatoped mnoho milovník. Na cest do

Pantokratoru míjíme ve vzdálenosti asi na dostel pušky zíce-

ninu, na pahrbku trnící, zbytek to bývalé Svatohorské akade-

mie, která nkolik let vedena byla Evgeniem Vulgarisem (str. 96).

Stavení toto, vystavné na zpsob kláštera s vnitním dvorem

a vodovodem, jest nyní beze stechy a ady prázdných oken jsou

svdectvím, že zdivo jest ponecháno k rozpadnutí. Délka jeho

obnáší 150 krok, šíka 95 krok, ve dvoe nalézá se pozdji

vystavná kaplika sv. Kozmy a Damiána. Stecha školy byla

strhnuta od venkovan, díví i prejzy odneseny v ase povstání

eckého, když v kláštee sedla posádka turecká.

Asi pl hodiny dále otvírá se vyhlídka na moe. Lze pe-
hlédnouti vinice a uprosted nich starou polozboenou vž. Celé

to místo, dosti vysoko nad moem ležící, slov nyní Kola; žije
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tam osm kelliotii, kteí se zabývají hlavn vinastvím. Vž do-

tyná podává nám vítanou píležitost seznati zaízení klášteíka,

jenž záležel pouze ve vži ili pyrgu. Vchod jest asi dva metry

nad zemí, do poschodí vyšších vedou toité, kamenné schody.

Každé poschodí mlo svou klenbu z cihel; v pízemí pozoruje

se prohlube, což byla bud studn nebo cisterna. V ásti pední

jsou samé komrky, kdežto postranná místnost v zadu byla snad

spolenou svtnicí, v druhém pate kaplí. Vž vní cimbuí,

škoda však, že již ob klenutí jsou poboena. Proti vchodu

v pízemí na balvanovitém nadedveí vytesán jest tíádkový

nápis ecký starého pvodu, ale bez letopotu.

4. Pantokrator (. též Pantokratoros).

Mineme-li jistý kíž, octneme se na pozemcích nejbližšího

kláštera Pantokratoru, jehož ecký název lze peložiti výrazem

„Všedržitel". Cesta vede blízko místa, kde, tuším, stála staro-

vká osada Thyssos, která odtrhnutím behu prý pohbena byla

ve vlnách moských (str. 14). Než se dostaneme ke klášteru,

projdeme pod vysokým vodovodem, který snad zárove s klášte-

rem byl vystavn. Pak teprve otvírá se ped námi údolí, jež

prorývá potok, pi jehož ústí do moe na levém behu a skal-

natém návrší stny klášterní se vypínají. Cesta vede klikat ku

vratm na vydláždné peddvoí, kde vábí k odpoinku pohodln

zaízená besídka, odkud jest rozkošná vyhlídka jak na moe, tak

i na okolní pobeží. Vchod do kláštera jest pomrn nižší, než

jinde a vede pímo na dvr, v jehož severním úhlu stojí kostel,

jejž obkliují kídla budovy, aniž by se vypínaly do znané

výšky, za to však hloubka, do které zapadají, poskytuje pohled

opravdu strašný, nebo základy položeny byly skoro na úpatí

skály. Chrám, jehož zevnjší stny jsou ervenohndou barvou

nateny, má v olovné krytb sedm kupolí, t. j. dv nad oltáem,

jednu nad pvnicí a po dvou nad každou pedsíní. V první na-

lezena ped 60 lety kamenná rakev v zemi zahrabaná a v ní

lidské kosti, takže vzniklo mínní, že v ní byli pohbeni zakla-

datelé kláštera, kteí tudíž ponecháni na svém míst, ale na

zdi vymalovány dv postavy v životní velikosti, pedstavující

Alexia stratopedarcha (náelník vojenský císa Byzantských) a

bratra jeho Jana, velikého primikeria (hodnost dvoenína císa-

ského), nebo na západní stn chrámu nalézá se zazdná deska
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s nápisem z p. 1363, podle kterého tito dva bratí obnovili klá-

šter Pantokrator, jenž Katalonci byl ztroskotán. Na sloup, blíže

hrobu toho se nalézajícím, visí obraz, známý vbec pode jménem

Gerondissa (staena), pedstavující Matku Boží bez Ježíška v celé

postav; jest to malba zajisté stará, nebo deska již jest siln

ztrouchnivlá, nyní ovšem úpln pokryta jest stíbrným plátem,

až na obliej, což provedeno nákladem jistého kupce Moskev-

ského r. 1847. Za ikonostasem zachoval se pvodní distillon. St-

nomalba jest novjší, až na nkteré scény, které prý pocházejí

od Panselina. Mezi relikvijemi choval se do nedávná vzácný

rukopis ecký z 11. stol. o 548 listech pergamenových malého

formátu, popsaný drobným, ale úhledným písmem, známý pode

jménem evangelia Jana Kušníka, kterýž prý je až do své smrti

u sebe nosil (str. '255). Kus kovového štítu s ezbami výjev bibli-

ckých s latinskými nápisy, pochází nepochybn z dob výprav kižá-

ckých. V bibliothéce zasluhuje povšimnutí pergamenový žaltá

formátu 15X17 cm., kterýž jest palimpsest z 9. století, nov
popsaný ve vku 12. nebo 13. Z prvního textu zachováno jest

sto miniatur, barvami a zlatem provedených, pedstavujících pro-

roctví Davidova, splnná podle sepsání evangelistv. tyi
obrázky pináší Brockhaus v díle svém. *) Z list archivních

jest zajímavá poslední vle spoluzakladatele kláštera, Jana, po-

zdji mnicha Joannikia z r. 1363, ve které praví, že on s bratrem

svým velikým stratopedarchem Alexiem ped mnoha lety založil

klášter na poest Spasitele a po smrti bratra svého stavbu sám

dokonil. Závt potvrzena od tehdejšího próta Svatohorského

Dorothea.

Trapeza nalézá se v západním kídle stavby. V kláštee

vládne diortum, tudíž používá sejí zídka. Za hlavni svátek platí

den Promnní Pán 6. srpna. Po celém kláštee roztroušeno jest

pt kaplí, které krom dvou jsou k hlavnímu kostelu pistavny.

Mnich není více než asi 40, a to národnosti ecké. Klášteru

podléhá však mnoho pousteven a jeden škit, Rusy hojn obyd-

lený. Dvorce klášterní leží ua poloostrovech Kassande a Longu
;

na ostrovech Tassu a Limnu jsou zahrady olivové. Až na vž
klášterní, která jest beze stechy, vypadá klášter dobe zacho-

valý, stavení hospodáských jest dostatek; nalézají se níže pod

) Brockhaus, Die ívunst ia den Athosklóstern, píloha i7— 20
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klášterem. Na pravém behu potoka stojí arsana, ped ní pístav,

zvláštním zpsobem zaízený, nebo obkliují jej skaliska, spojená

mezi sebou zdí, ímž poskytuje ochranu lodím, které tam úzkým

prchodem mezi dvma balvany plují. Založení pístavišt toho

klade se do starých dob, konalo dobrou službu snad již obyva-

telm potopené osady Thyssu.

Podél potoka vede cesta proti vod ke škitu proroka Eli-

áše, jehož zakladatelem byl otec Pajsij, uený Rus, jenž pe-

vedl mnoho eckých knih bohoslužebných na jazyk ruský. Z jedné

poustevny vyvinul se prbhem asu škit na základ spoleen-

ském, ale byl opuštn v nepokojných letech 1822—1832, nebo
mniši vyhledali sob útoišt u ernomoských kozák. Obyva-

telé škitu jsou a bývali hlavn Malorusové. V letech ticá-

tých minulého století žil tam delší as mnich Anikita z rodu

ruských knížat Šichmatov, jenž ve škit založil kapli sv. Mitro-

fana. Když pozdji v Athénách zemel, mrtvola jeho dopravena

byla do škitu, kdež byla také pohbena. R. 1839 obdržel škit

tento ád, jímž uznává klášter Pantokrator za své pedstaven-

stvo. Škitníci nemají práva pes hranice škitské poustevny sta-

vti, mohou zapoatý kostel sv. Mitrofana dokoniti a obno-

viti jiná stavení v škitu, ale nech se to dje bez velikého ná-

kladu. Palivo bráti v lesích se dovoluje, porážeti díví stavebuí

lze pouze s vdomím kláštera, škit zavazuje se odvádti klášteru

ron 1500 groš za 25 mnich. Bude-li poet škitník vtší,

má se pipláceti za každého nového lena po dvou zlatnících

hollandských. Škitu náleží jeden mlýn a zvláštní stavení v pí-

stavu, nesmí však zvtšovati té budovy. Starosta škitu volí se

od otc škitskýcb, potvrzován jest od kláštera. Otcové škitu

jsou povinni každého nov pistupujícího lena, pedstaviti klá-

šterním epitropm. R. 1841 byl vybrán za pednostu i-li dikeje

knz Pajsij, rodilý z Bessarabie, pod jehož správou škitu velmi

dobe se dailo, dchody se zvýšily, stavení se rozšíila, bratr-

stva pibývalo, vysazovány vinice, jejichž výtžek však spoteb
domácí nestaí. I vše ostatní musí se pikupovati nebo dová-

žeti, a to ásten z Ruska, ke kterémuž úelu má škit i jednu

vtší lo plachetní, na které mniši službu námonickou sami vy-

konávají. Poet škitník vzrostl znamenit, obnáší na 200 bratí.

Mezi Pantokratorem a jeho škitem vznikl dlouhotrvající spor,

ježto klášter kladl pekážky, aby škit se nerozšioval. Strany se
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smíily teprve úsilím patriarchy Caihradského Konstantina a

škit obdržel povolení, aby stavby své provádl podle svých po-

teb, pouze s tou výminkou, aby se stavlo více do šíky, než

do výšky. Díví stavební i palivo jest povinen si zaopatovati na

úet vlastní, ježto lesy klášterní by na to nestaily. Dostavno
již nové kídlo, rozbourán kostel starý, aby na jeho míst byl

vystavn prostrannjší. Jak v Caihrad tak i v Odesse zízeny

tak zvané poddvorije, t. j. domy, ve kterých se pijímají ruští

poutníci, než odcestují na Svatou Horu. Krom pvodního

vodního mlýna jest i mlýn vtrný a v dob nejnovjší zízen

i mlýn s pohonem petrolejovým.

Nad škitem proroka Eliáše údolí znan se rozšiuje až

ke hbetu horskému, kde se koní. Na obou stráních jeho stojí

již ode dávna poustevny. Na právo vykukuje pes vrcholky

strom malá vížka; to jest škit Bogorodice, as pl hodiny od

škitu ruského vzdálený. Podléhá správ kláštera sv. Pantelej-

mona; panuje vbec mínní, že jest postaven na míst tom,

kde byl v 11. stol. klášteík Xilurga, ze kterého mniši ruští

se pesthovali r. 1169 do vtšího kláštera Thessalonického

i-li do Russika. Je-li tomu skuten tak, nelze nyní zevrubn

dokázati. Škit jest od kláštera svého vzdálen na ti hodiny cesty

a dkuje jakousi samostatnost pouze okolnosti té, že jest ob-

klíen pozemky klášter cizích.

Území jeho jest nepatrné a chudé; vzdlává se jedna vi-

nice, zahrada zelináská a palouk na kosení sena, vše ostatní

tvoí lesní poušt, která z nouze palivo potebné poskytuje. Od
r. 1810 škit jest v držení mnich bulharských, potem 30,

kteí žijí v kinovii. Hlavním dchodem jejich jsou úroky z ulo-

žených kapitál. Stavení nynjší pocházejí z let 1835, 1837,

1845, 1886 a tvoí nepatrný dvr, na kterém se nalézá kostel

menších rozmr, jedna kaple, zasvcená Janu Ryiskému, a

v nejnovjším pístavku zaízena kaple ke cti apoštol slovan-

ských Kyrilla a Methodje. Listin starších ve škitu není. N-
kdejší stkvosty kostelní vzaly za své v eckém povstání, kdy

je mniši pevezli na ostrov Psaro, kde vzaly zkázu.

Ke klášteru Pantokratoru náleží hornaté území, známé

všeobecn pode jménem Kavsala, t. j. spáleništ, které pokryto

bývalo nkdy nepochybn lesem, ohnm znieným. Nyní jest

tam vystavno asi 80 vtších nebo menších pousteven, jejichž

19
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majitelé astji se mní, neboí pda jest neúrodná, místy pouhé

vesovišt, vody jest nedostatek, za palivo bére se ledabylé

chrastí. Kostela spoleného neuí, poustevny netvoí tudíž škitu

;

vtšina domk jest v rukách mnich ruských a hojný poet ná-

jemník i-li kaviot oživuje poušt. Dv kellie požívají chvalné

povésti; jedna z nich nabyla svého názvu „Dostojna" tím zá-

zrakem, že postevníku, tam žijícímu, zjevoval se andl, jenž na

desku kamennou napsal dodatek k mariánské písni: „Dostojno

jest, jako vo istinno slaviti Bogorodicu" atd. Od té doby zpívají

se pi liturgii dv písn ke cti Matky Boží. Porfyrij Uspenskij

vysvtluje vc takto

:

V 10. vku naídila Veliká Církev Caihradská, aby se

k písni, která se zpívá, když knz se modlí nad chlebem a

vínem, pidaly verše, zaínající výrazem „Dostojno jest", ale

Athonci jako starovrei nechtli o novot této ani slyšeti, takže

bylo potebí zázraku, aby se podrobili rozkazu patriarchovu

nebo císaovu. Obraz Bohorodiky, ped kterým se zjevil arch-

andl Gabriel, penesen z kellie do kostela Karejského a deska

kamenná odvezena do Caihradu. V druhé kellii, zvané kellie

sv. Basileia žil Athonský svtec mnich Theofil, jenž zemel 1548

a tam i pohben.

5. Stavronikita.

Odboíme-li z hlavní cesty, do Kareje vedoucí, na levo,

pijdeme ke klášteru Stavronikit, kamž ostatn od Pantokra-

toru vede i kratší pšina po vysokém pobeží.

Klášter lze vidti již z daleka, nebo stojí na skalnatém

výstupku, do moe zabíhajícím. Vchod jest se strany jižní a

vede prjezdem vže. Jiné druhé vže, o mnoho nižší,
;

nelze

obývati. Dvr jest pravideln tyúhelný, ale malý; na jeho

stran východní jest kostel vystavn. Pro tsné místo nevystu-

pují klirosy ze zdí základních ; má také pouze dv kaple a

jednu pedsí. Zasvcen jest sv. Mikuláši, jehož mozaikový

obraz od rybá z moe byl vytažen; na oblieji svtce nale-

zena pilepená škeble, emuž prý dosud nasvduje skvrna pod

levým okem. Ze skoápek jejích zstala jedna v kláštee, byvši

stíbrem obložena, druhá chová se v Moskv. V pístnku oltá-

ním udržely pvodní stnomalby, v ostatních ástech chrámových

obnoveny byly podle nadpis v letech 1614 a 1849. Trapeza
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nalézá se pi kostele, ale v kídle jižním, poslední oprava její

pochází z r. 1770. Kaplí jest v celku sedm, v letech tyicátých

min. stol. sloužilo se v jedné jazykem ruským, kdy ješt žilo

v kláštee mnoho mnich ruských.

Stavronikita, nejmladší mezi nynjšími kláštery Athon-

skými, vystaven jest na základech starších. Jméno jeho pochází

od njakého mnicha Nikity, jenž v místech tchto žil a kíže

zhotovoval, a znaí také doslovn kíž Nikitv. R. 1533 poslal

patriarcha Jeremiáš I. narozený v Janin, mnicha Gregoria, aby

hledal na Sv. Hoe místo pro klášter. Když tento se obrátil

k prótovi o radu, byl upozornn na rozvaliny zvané Stavronikita,

kde prý byl kdysi klášter sv. Jana Ktitele a které tehdy za

majetek obecní považovány byly. Gregorios poal se stavbou, ale

krátce potom zemel. Brzy na to ztrávil požár, co bylo vysta-

vno a opt zíceniny pokrývaly pusté místo. O deset let po-

zdji vzdal se Jeremiáš I. hodnosti své, a pesídliv se k stálému

obývání na Svatou Horu pustil se do stavby, kterou bhem tí let,

tudíž r. 1546 dokonil. Neminulo ani jedno století a Stavroni-

kita opt vyhoel, jak stvrzuje sigillion patriarchy Kyrilla z r. 1632,

kterým potvrzuje, že listiny ped ohnm zachránné jsou pravé.

V nepatrné knihovn nynjší nalézá se ecký žaltá z 12. stol.,

písmem zlatým a ornamenty ozdobený. Mezi listinami jest nej-

starší smlouva, uinná mezi Gregoriem, exarchou patriarchovým,

a Protátou o postoupení místa na nový klášter. Území Stavronikity

na Svaté Hoe zdá se nejmenším mezi všemi ostatními kláštery

a také na pozemky v jiných stranách nebyl nikdy bohat. Po

ztrát metoch rumunských zbyl mu pouze jeden dvorec na

poloostrov Kassanderském. Okolí klášterní promnno jest ve

vinice a zahrady, ostatní území rozdleno mezi znaný poet

pousteven. Klášter dosud hledí využitkovati neplodnou pdu
prodáváním malých dílc jejích po desíti lirách tureckých (asi

200 korun) jednotlivým poustevníkm, z nichž každý staví sob
malý domek, který ohrazuje nepatrnou zahrádku a za to platí

klášteru da.

Pro domácí nehospodáství octl se klášter r. 1886 v tak

bídném stavu, že musel ohlásiti úpadek. Protáta ustanovila igu-

menem mnicha na sob závislého. S viteli vyjednáno, že ne-

budou bráti úroky, ale že v jistých lhtách jim na splátky jejich

kapitály budou splaceny. Bratrstvo zmenšeno na nejmenší poet

19*
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a ve všem i všude zavládlo nejopatrnjší hospodaení, takže

v uplynulých desíti letech okolo desíti tisíc lir tur. splatiti se

mohlo a pi dalším postupu klášter dluh svých docela se zprostí.

Od Stavronikity ítá se jedna a pl hodiny do Kareje pi

neustálém stoupání do vrchu. K sousednímu klášteru Iveru trvá

chze podél behu moského jednu hodinu, mezi témi dvma
kláštery leží však prostora, která nyní pipadá klášteru Kutlu-

muši, díve však náležela klášteíku Alipiu, jenž se spojil s Ku-

tiumušem r. 1428 za patriarchy Josefa. Kde stál tehda klášter,

stojí tecf osamlá kellie s kaplikou sv. Alipia. R. 1422 pode-

psal se ješt igumen kláštera toho na jedné listin ecké po

slovansku. Nedaleko na skalnatém pobeží vypíná se do znané

výšky vž tyhranná zvaná Kaleagry. R. 1143 pipomíná se jako

igumen Kaleagerský Methodj. Malý klášter, zasvcený Janu

Ktiteli, slouil se bhem asu s klášterem vtším. Nyní Kale-

agry jsou pístavem kláštera Kutlumuše a ponvadž jest Kárej i

nejbližší, užívají ho i obyvatelé Karejští.

6. Iver (. ton Iviron).

Iver rozkládá se na levém behu potoka, který tee s vý-

šin kárej ských, pijímaje všecku vodu, nad Karejí se prýštící.

Podle polohy lze souditi, že moe nkdy ped klášterem tvoilo

hluboký záliv, jenž poznenáhla byl zanášen jednak potokem,

jednak moem, takže nyní úrodná louka mezi pobežím a klá-

šterními zdmi se prostírá. Oba cípy bývalého zálivu lze vymeziti

na levo vží, která slouží za pístav klášterní, za kterýmž

úelem hráz do moe bylo nutno vystavti, na právo pi samém

ústí potoka pak prostranným stavením s kaplikou, na památku

piplaveného obrazu Matky Boží, jenž tam na písitém behu
byl nalezen. Vznik lavry Iverské vylíil jsem v pehledu dje-

pisném (str. 46). Národ gruzinský stal se jistým initelem

v djinách Svatoborských. Jednotlivci z nho zaujímali vynikající

postavení v mnišstvu a mezi nimi proslavili se zvlášt Jan,

zakladatel Iveru, syn jeho Euthymios a uený Georgios.

Klášter pes svoji starobylost vypadá nyní jakoby nový,

nebo okolo poloviny 19. stol vyhoel neopatrností dvakráte, takže

ze starých staveb zbyl jen hlavní kostel a ochranná vž neporušena

(obr. 24.). Všecka kídla klášterní pokryta jsou taškami. Vchod

klášterní jest na stran severní, která^ okrášlena jsouc sloupo-
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radím, mže býti pokládána za hlavní prelí klášterní. Chrám

stojí uprosted objemného dvora. Zvení má hnédý nátr, skládá

se z pvnice, dvou pedsíní a portiku. Dv kaple jeví se jako

pístavek. Podle nápisu, v hloubi velké laterny umístném, do-

stavn byl kostel od igumena Georgia II., v první polovici sto-

letí 11. Dv kupole menší vynívají taktéž nad olovnou ste-

chou, distillon, za ikonostasem devným stojící, má dva sloupy

ze zeleného mramoru a tvero z bílého, které mezi sebou spo-

jeny jsou ímsou. Obrazy nejsou staré, ale za to stojany na

knihy a igumenské sedadlo vyznamenávají se zvláštní umlostí;

I

i 'tíh**.

A?'^ÉateiifiÚM&>CgSQ^s.- ' '»s '

Obr. 24. Klášter Iver.

i dvée, z pedsín do pvnice vedoucí, prozrazují dovedného mistra.

Práci ezbáskou provedl r. 1597 mnich Theofan. Podlahu po-

krývá mramor, barevn pruhovaný. Uprosted objímá mosazný

kruh porfyrovou desku, a lze na nm ísti po ecku slova:

„Sloupy jejich jsem upevnil a na vky nebudou se viklati, mnich

Georgios Iverský, zakladatel." Tento vystavl nejširší kupoli, na

tyech sloupech spoívající, která kostelu tenkráte ješt schá-

zela. V klirosech jsou vyloženy zdi, dva metry vysoké, pálenými

dlaždikami s barvitou glazurou; fresky obnoveny v letech 1812,

1842, 1846. Pouze v portiku jsou fresky starší (1795), jež ped-
stavují po výtce skupiny panovník Gruzinských a Byzantských,

kteí byli dobrodinci kláštera. Trapeza jest stavení samostatné.

Nad vchodem jejím zdvíhá se zvonice. Strop jest prkenný, stoly
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mramorové i devné. Stnomalba pochází z r. 1672. Mezi tra-

pezou a kostelem nachází se vodosvtilnice (fial), jejíž polovy puklá

krytba spoívá na desíti sloupcích. Vž hodinová tvoí jižní úhel

kostelní; pod ciferníkem jejím ernoch, fantasticky obleený, tlue

hodiny. Vží tou vedou schody do bibliothéky, která se nalézá

na chóru kostelním.

Všech kaplí v kláštere poítá se 18, nejvtší povésti tší

se kaple, stojící hned u vrat, ve které se chová obraz Matky

Boží, zvaný po ecku „Portiatissa" i-li „Vratarnica". O výroní

pouti (15. srpna) penáší se do hlavního kostela k vtšímu

uctní. Obraz ten má svoji historii a požívá veliké úcty na

Svaté Hoe, podobn jako i jeho kopie, v Moskv se nalézající,

platící za zázranou. Bohorodiky vidí se pouze obliej, ostatní

malbu pokrývá skvostné zlaté a stíbrné kování, drahokamy po-

sázené. Ikona umístna jest pod baldachýnem a po celou noc

i den hoí ped ní 14 lampiek. Podle tradice ítala by vku
svého více než tisíc let. Pochází prý z okolí Nikaje v Malé

Asii. Za panování císae Theofila (829 — 842), jenž ctní ikon

zavrhoval, pustila jistá vdova obraz ten do moe, chtjíc jej za-

chrániti ped obrazoborci s pevnou nadjí, že se dostane do

rukou dobrých. Svj druhý poklad, t. jediného syna vypravila

na Svatou Horu, aby se tam stal mnichem a modlil se za spa-

sení duše své i její. Rodem jsa Gruzinec vstoupil do kláštera

Atho, výhradn od Gruzinc obývaného, a vyprávl, co matka

jeho s obrazem Bohorodiky uinila. O nkolik let pozdji nalezena

na behu moském ikona a syn poznal v ní onu ikonu, kterou

matka jeho vlnám moským byla svila. Proež ji mniši do

kláštera odnesli, kde tak dlouho v kostele stála, až Jan Gru-

zinec lavru svou vystavl, naež penesena dol do kaple, nad

samými vraty ustrojená, odkud dostala jméno Vratarnica. Pi
nahodilé pestavb v 17. stol. zízena blíže vrat zvláštní kaple

pro obraz tento, aby neztratil názvu svého. Na téže stran dále

k východu nalézá se ješt jedna pamtihodná kaple sv. Jana

Ktitele, která se pokládá za zbytek nkdejšího kláštera Kli-

mentova, kde kosti Petra, prvního svtce Athonského prý od-

poívaly.

Nejstarší zachovalý dokument Iverský jest zlatá bulla

císae Konstantina VII. Porfyrogenneta, která však jedná o klá-

šteru Atho, Gruzinci obývaném. Teprv pozdjší bulla Basileia II.
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týká se založení lavry ' Iverské. Jiná pamtihodná listina jest

smlouva, uinná r. 982 mezi Janem Gruzincem a obyvateli

Jerissa v píin prodeje zem, jež nese 69 podpis eckých,

jeden glagolský, jejž Porfyrij Uspenskij te: pop Georgij, což

by mohlo býti dkazem, že v století 10. žili u Jerissa Slované,

kteí užívali glagolice. Bibliothéka honosí se leckterou biblio-

grafickou vzácností, jako jest evangelium z 12. stol. s 38 mini-

aturami na pd zlaté pedstavujícími tolikéž svátk. Brockhaus 1

)

podal tyi fotografické snímky veejnosti; zajímavé jsou zápisky

o bohosloví, filosofii, djepise, paedagogice a ethice, sebrané

v 232 pojednáních z r. 1514, jejichž druhý svazek jest o mnoho

silnjší (do 500 list) a sepsán na zaátku 17. vku.

Mnich v kláštee, ídících se podle diorta žije okolo sta;

jsou vesms ekové. Mniši národnosti gruzinské obývali do ne-

dávná pouze jednu kellii. Když poet jejich se rozmnožil a oni

chtli kellii svou promniti ve škit a Iverci jim toho nechtli

dovoliti, vznikla rozepe, která nkolik let trvala a Protát

mnoho starostí psobila, ježto Gruzinci stáli na tom, aby jim

ekové postoupili klášter, jako jejich vlastní zadusí národní,

emuž však mniši etí se vzpírali, tvrdíce, že jsou v držení

kláštera již od dávných let. Spor ukonen vyrovnáním, podle

kterého Gruzincm povolen škit, v nmž bez pekážky i v ko-

stele jazyka svého užívají.

Iver náleží mezi bohatší kláštery. Pozemky jeho na Svaté

Hoe rozprostírají se na dv hodiny zšíí až horskému hbetu,

nad Kárej í se táhnoucímu. V lesích na píhodných místech

usadili se poustevníci rzné národnosti asi ve dvaceti kelliích.

Klášter má hospodáství na Kalamarii, blíže kanálu Xerxova a

na nkterých ostrovech. Po mstech v Makedonii a Thrákii má
domy. R. 1669 obdrželi Iverci od áe Alexeje Michalovie

dovolení, aby si v Moskv zaídili filiálku blíže Kremlu na rohu

ulice Nikolajevské, kde vystavena jest kopie Iverské Matky Boží

ke všeobecnému uctívání, jež našla mnoho obdivovatel mezi

pravoslavným národem ruským, tak že klášter pijímal a dosud

pijímá mnoho rozliných a hojných dar. Petr Veliký daroval

chrámu Iverskému veliké a stkvostn okrášlené evangelium.

Pozdji zaslán klášteru stromek citrónový metr vysoký, ze stíbra

umle zhotovený s plody bohat pozlacenými.

*) Brockhaus, Die Kunst in d. Athosklostern, pílohy *22.— 26.
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Vedlejší budovy klášterní, jako kovárna, stáje, mlýn, ra-

tejna a skladišt, stojí blíže vchodu. Zahrada kuchyská obkliuje

stranu západní, voda pitéká z daleka a vysoký vodovod pepíná

mnoha oblouky potok, jehož behy tam mají znanou šíku. Za

zahradou jest vidti ojedinlé stavení, které díve bylo choro-

bincem pro mnichy nevyléitelnou nemocí postižené. V dívjších

stoletích slulo zaízení podobné dm nakažených; tam zavíráni

také mniši na mysli pomatení, až je smrt útrap jejich zbavila.

Smrem k západu zužuje se údolí a cesta klikatá vede skrze

sady olivové okolo rozsáhlých vinic do Kareje, dv hodiny vzdá-

lené. Na pravém svahu toho údolí, v lesnaté stráni skrývá se

škit sv. Jana Ktitele, vysoko ležící, takže jest potebí z Iveru

celé hodiny namáhavé chze, než se dorazí ke kostelu, uprosted

škitu postavenému, jenž pochází z r. 1779. Podle povsti stál

na míst tom v 9. stol. gruzinský klášteík Atho, jehož obyva-

telem byl mnich Gabriel, jenž jednou v tmavé noci pozoroval

na hladin moské ohnivý oblak a když druhého dne slezl ke

behu moskému, našel na písku ikonu, zvanou nyní Matka Boží

Iverská. Vidní ono bylo by lze snadno objasniti zpsobem pi-

rozeným, nebo jest známo, že v letních oblaných nocích fosfo-

rené výpary v podob oblák na vlnách moských lze pozoro-

vati. Škit založen byl na zaátku 16. století od mnicha Jakoba,

jenž první ve zíceninách bývalého kláštera svou poustevnu vy-

stavl, jehož píkladu následovalo více mnich jiných. Škit nebyl

asi nikdy etn obydlen, nebo píkrá poloha jeho tomu zabra-

ovala. Barskij našel r. 1744 pouze šest chaloupek okolo koste-

líka; nyní škit tvoí osadu o 12 domcích, z nichž asi polovina

má své kapliky. V jedné kellii žil onen Gregorios, jenž

v letech 1814 a 1816 ti mnichy od Caihradu doprovázel, aby

smrtí muennickou, ke které je pipravoval modlitbou a postem,

spasení svého dosáhli. Hlavy jejich jako posvátné relikvije pi-

vezl s sebou nazpt. Byly dlouho ctny ve škit, pozdji však

od Russika zakoupeny.

Na protjší stráni široké doliny blí ?e jiné poustevny se

zeleným pozadím. Jest to škit sv. Pantelejmona, jenž podízen

jest klášteru Kutlumuši. Zakladatelem jeho byl r. 1785 mnich

Harlampios. Kostel vystavn byl r. 1790. O mnoho pozdji

teprve zvonice a jiná stavení obecná; ád svj obdrželi tito

škitníci r. 1799. Obývají 28 pousteven a výživu poskytuje jim
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krejovina; pracují nejvíce pro klášter Russik, odkud také po-

tebné látky k šití již pistihnuté dostávají.

7. Kareja.

Po dosti namáhavém stoupání piblížíme se z východní

strany k msteku, které leží na výstupku horském, mírn se

sklánjícím, nad nímž se zdvihá ješt hbet hornatiny do znané

výšky aspo 1000 m. Z pásu pobežního dostaneme se do pásma

dub a kaštan, kde nás díve obkliovaly vždy zelená koví

a stromy, rozmanitým podrostem a pnoucími se rostlinami tém
neproniknutelné houští tvoící. Procházíme se v stínu strom
kaštanových, promíchaných ásten jedlemi, které teprve ve

vyšších polohách v samostatné lesy se spojují. Lesnaté strán

dávají vznik mnoha potkm, které vzájemn se spojujíce ve

dvou hlubokých roklích dol spchají, aby ped klášterem Iverem

jedním eištm do moe se vlévaly. Vyhlídka s terassy, asi 400 m
nad hladinou moskou ležící, jest smrem k východu skuten
velebná

;
pehlížíme všecka úžlabí, rokle a doliny, k pobeží se

táhnoucí, mající v pozadí ohromnou plochu vodní, neustále pohy-

blivou a blýskavou. Jmenovit z jednoho altánu, na výhodném

míst na kraji msteka vystavném, lze pohodln kochati se

pohledem na pvabné okolí, obklíené na dvou stranách vncem
hor, mezi nimiž jeden vrchol pod jménem Cuká zvláš vyniká,

dále pak ve své mohutnosti, až pekvapující, zdvíhá se tém
Athonu, na kterém jasn vidti blavý kostelík, smrem k severu

pehlédnouti lze adu pahork poustevnami osazených; odevšad

zaznívá k nám zpv ptaí, zejména v msících jarních zádum-

ivý hlas kukaky, jejíž plachost a skrytost životu poustevni-

ckému velice se podobá (obr. 2.)

Název Kareja (ecky Karyes) odvozuje se bu od hojuého

nkdy potu lebek lovích (kára = lebka), pi kopání se tam

vyskytujících, nebo od slova karia z= oech, a to, jak se mi zdá,

vtším právem, nebo nikde neroste tolik oeší lískového, jako

práv v nejbližším okolí Kareje. Ke lískový byl schválné asi

penesen na poloostrov, nebo nevyskytuje se na divoko, pstuje

se však v znaném množství od kelliot a plody jeho vyvážejí

se do ciziny (okolo 200.000 kilogr. po 2 piastrech). Sáva Srbský,

jenž sob vystavl v Kárej i postnici, jmenuje v typiku svém místo

tone jinae než Voracuovica, což nasvduje tomu, že ke konci
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12. stol. jméno Káreje odvozovalo se od oech. Kareji znal již

Štpán Byzantský, spisovatel pátého vku. Byla sídlem ústed-

ním, když Athanasios pišel na Svatou Horu. Budova, ve které

sídlel prót, jmenuje se dosud Protáta. Nyní úaduje tam sbor

zástupc jednotlivých klášter a kajmakamin s nkolika policej-

ními úedníky. Slouží za shromaždišt i strážníkm Svatohor-

ským. Nejstarší stavba jest asi tyhranná vž (pyrgos) o tech

poschodích, jejíž dvée, k nimž vedou devné schody, umístny

jsou v poschodí prvním. Poschodí druhého používá se za vzení.

R. 1884 zapálili vzové stechu vže, takže co bylo ze deva,

shoelo. Nyní upraven jest pyrg tak, že ve tetím poschodí umístna

jest knihovna. V nejbližším sousedství budovy protátské stojí kostel,

pestavný v 10. stol. od pati cia Lva, bratra císae Nikefora,

Foky. Pedsín pocházejí ze stol. 16., kdy byl vnitek chrámu

vymalován, prý od vhlasného malíe Manuela Panselina. Stavba

pvodní se nezachovala; klenby není, nýbrž jest nahrazena

prkenným stropem. Také okna byla umístna jinak, což lze po-

zorovati podle zazdných otvor. V 17. stol. stál kostel po nkolik

desítiletí beze stechy, ímž stnomalba velice utrpla : v novjší

dob obnovena vetchá dlažba mramorová a nov zízeny stolice

kostelní (stasidy), penesena zázraná ikona Bohorodiky, známá

eckým jménem Karyatissa, z pozadí oltáe, kde po mnohá sto-

letí uschována byla, na zvláštní vyzdný podstavec ped ikonostas

k obecnému uctívání. Obraz pochází z kellie „Dostojno jest",

ležící pod Serajem hluboko v údolí a proslaven jest zázrakem,

shora již uvedeným. Za devným ikonostasem stojí neporušen

starší distillon ze sloup mramorových.

Ve starých listinách uvádí se Kareja pod rznými jmény,

jako sredina, škit a lavra. Název první lze vysvtliti snadno,

ježto byla již ve vku 9. a jest dodnes stedem správy Athon-

ské v ohledu církevním i politickém. Jména škit a lavra vznikla

tím zpsobem, že se okolo kostela usadilo nkolik poustevník,

kteí brali pravideln úastenství na službách božích; klášterem

i-li lavrou Protáta však nikdy nebyla. Ve 14. století byly ješt

všecky kellie majetkem obecním, poznenáhla však pešly v držení

jednotlivých klášter, které je bu pronajímají nebo za koak pro

potebu svou používají. Jádrem Kareje jest vlastn skupina

dom blíže kostela a dvora protátského se nalézajících. Ostatní

kellie, po návrších nebo v údolích roztroušené, stojí na území
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klášter pohraniních. Dnešní Kareja jeví se jako pohorské m-
steko, proaté smrem severo-jižním dosti dlouhou ulicí, plnou

krám, naplnných nejrznjšími vcmi, jaké kupci na sklad

mívají, i výrobky emeslnými. (Obr. 25.). Ped padesáti lety bylo

v Kárej i mén živo, nebot tenkrát prodávali pouze mniši rozmanité

památky svatohorské poutníkm, zboží koloniální nemlo hrub
ani odbytu, ale s píchodem mnich ruských oživl obchod, jehož

hlavní vzpružinou jsou ruble, které nepetržit z Rusi plynou.

Obr. 25. Ulice v Kareji.

Hojné pípady, týkající se zneužívání nápoj lihových, pimly
sbor protátský k tomu, aby se otázkou touto zamstnával.

Usneseno obmeziti poet krám a výep lihovin úpln zakázati,

kterážto reforma bhem nkolika msíc r. 1892 také provedena.

Každou sobotu odbývá se v Kareji týdenní trh, na který venko-

vané pinášejí máslo, sýr, mléko, vejce, ovoce, ryby a drbež
rodu mužského, poustevníci vykládají své výrobky, rozmanité

ezby ze deva, ržence, mnišské epice a jiné souástky odvu,

poteby kostelní, ovoce a zeleninu ze svých zahrad. Na Nanebe-

vzetí P. Marie (15. srpna) slaví se pout v Kareji, se kterou
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jest spojen trh výroní, dva dni trvající, jenž bývá navštvován

od prodava z daleka píchozích, jejichž vlnné houn, pestré

koberce, stížní zboží, hotové odvy a mdné nádobí tší se

hojnému odbytu.

Mimo kostel a stavení sborové jest nyní majetkem obecním

ješt zvonice, škola, dm se temi krámy a kaple na hbitov.

Ve zvonici, na starých základech obnovené (r. 1781), visí ti

zvony, z nichž jeden má nápis latinský, podle kterého zhotoven

byl v Polisu, nkdejším to mst na pobeží moe A.driatského

v 10. vku. Škola jest budova z r. 1844. Obsahuje v pízemí

a jediném poschodí dv vtší sín uební, nkolik menších míst-

ností a byty pro dva uitele, jimiž bývají pravideln mniši. Ku
pedmtm reálním se mnoho nehledí, více k uení staroeckých

klassik. Žáky jsou vtšinou Rekové, bývají však i Makedonci

a Rusové, kteí znají pouze panující náeí ecké. Uitelé vy-

uují novoeckým jazykem spisovným, a kdo není v nm zbhlý,
v

má málo užitku z návštvy školní, která trvá nkolik let. Žák,

kteí jsou povinni státi se mnichy Athonskými, bývá prmrn
okolo dvacíti. Knihovna novjších spis umístna jest ve škole.

V Kareji sídlí obyejn njaký biskup bud na odpoinku nebo

za trest od patriarchy internovaný. Takový na požádání vysv-

cuje jáhny, popy a archimandrity za jistou náhradu penžitou.

Úad poštovní jest zárove stanicí telegrafu a usnaduje spo-

jení mezi Solunem a Darinou, pístavem to Karejským, kde každý

týden nejmén dva parníky, jeden jedoucí do Caihradu, druhý

ubírající se k Solunu, zastavují. Také celní stráž má v Kareji

svou kancelá, tak že s kajmakaminem a jeho písai v celku

okolo dvaceti Turk jest stálými obyvateli v Kareji, kteí jed-

noho hodžu sob vydržují. Obyvatelstvo ostatní umí vesms
ecky, by by bylo i pvodu bulharského, a naopak prodavai

etí umjí aspo jeden jazyk slovanský, aby se mohli doroz-

umti s odbrateli svými.

Kellie, ležící níže pod koakem Chilandarským, jmenuje se

typikarnica. Založil ji Sáva Srbský, když se chtl oddati cviení

asketickmu. Zasvcena jest sv. Sávovi Jeruzalémskému i-li

Osvícenému. Postnícl, tam žijící, jsou povinni vykonávati boho-

službu podle uritého typiku, odkud název její typikarnica.

Kostelík o sob stojící má pedsí a jest vbec prostrannjší,

než ostatní kapliky poustevnické. Nad vchodem zazdna jest
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deska mramorová, na které obsah typiku jest vydlabán ovšem

že s mnoha zkráceninami. V ikonostasu zavšena jest ikona,

ctná všeobecn pode jménem Mlekopitatelnica, nebo Ježíšek

jejž na obraze Matka Boží drží v rukách, pije z jejího pravého

prsu. Podle povsti pinesl ji Sáva Srbský z Palestiny. Porfy-

rijovi Uspenskému podailo se však nalézti na devném rámci

jejím letopoet 1682 a nápis, že obraz darován byl od Maxima,

uitele Pecské patriarchie, igumenovi Chilandarskému Simeonovi,

Na obrub odvu Bohorodiky napsána jest ást modlitby ke cti

její po slovansku. Okolo hlavy a níže jsou táž slova napsána

ecky. V údolí pod ce3tou, do Kareje vedoucí, skrývá se kellie,

k Chilandaru píslušící, v jejíž kapli se chová hl igumenská

i-li paterica, jež prý pochází od Sávy Osvíceného a byla daro-

vána Sávovi Srbskému, od mnich lavry palestinské, kterou na-

vštívil. Hl tato jest již velice vetchá, as jeden metr dlouhá,

koní nahoe kostnou rukojetí; visí v zasklenné skíni.

V malé vzdálenosti od Kareje na stran severní nalézá se

škit sv. Ondeje, jenž poskytuje výstavností svou pohled pe-
kvapující. Pvodn stála tam poustevna s kaplikou Antonia

Velikého, jež byla majetkem obecním. R. 1760 usadil se v ní

bývalý patriarcha Caihradský Serafin, jenž kellii pestavl na

zpsob velikého domu, kterýž obecn Serajem zaal se nazývati,

nebo turecké slovo „seraj" znamená vysoké a nádherné sta-

vení. Patriarcha Serafin odebral se r. 1775 na Rus a zanechal

kellii svému uenníku, jenž pozdji vstoupil do kláštera Vato-

pedu, tak že po smrti jeho kellie jeho majetkem vatopedským

se stala a byla pronajímána, ale protože nebývala opravována,

bralo stavení zkázu. Konen dostala se r. 1841 do rukou

mnich ruských, kterým podailo se od Vatopedu ji koupiti a

dobýti sob dovolení jak od Protáty, tak i od patriarchy zíditi

škit na základ spoleného ádu. To se stalo r. 1849. Za zakla-

datele škitu platí bohatý Rus Andrej Nikolajevi Murav'ev, jenž

pouze Protát vyplatil sto tisíc rubl, které rozdleny mezi

všecky kláštery Svatohorské stejným dílem. Vedle sv. Antonína

vybralo sob bratrstvo ješt apoštola Ondeje za patrona, tak že

30. listopad platí za výroní svátek místní.

Smlouva mezi klášterem Vatopedem a novým škitem obsa-

huje tato ustanovení: Do Vatopedu má se odvádti ron 1500

groš. Vymezují se hranice majetku pozemkového, pojišuje se
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pítok vody ze dvou sousedních kellií Chilandarských, dává se

dovolení na ti zvony prosteduí velikosti, dovoluje se škitu

držeti muly, ale nikoliv kocábky a loky. Poet mnich má
obnášeti asi ticet hlav; pikoupí-li se ke škitu pozemek, musí

se spojiti se škitem a podléhati s ním pravomoci Vatopedu. Od
každého lena nového odvésti jest osm groš; týž mže se oblék-

nouti ihned v odv klášterní, ale teprve po uplynutí jednoho

roku smí složiti slib. Je-li nov pistupující již mnichem, má
býti podroben šestimsíní zkoušce. Pijímati bezvousé se nedo-

voluje. Zeme-li mnich, má se odvésti do Vatopedu nejmné sto

groš. Bratrstvo nech volí sob pedstavenstvo škitu (dikeje).

Dovoluje se užívání vlastní peeti. Vypraví-li se len bratrstva

na sbírání almužen, potebí to oznámiti klášteru.

Minulo práv padesát let od založení tohoto škitu a starý

Seraj zmnil se úpln. Vysoké budovy obkliují nyní tyhranný
dvr, na kterém stojí nádherný kostel, provedený v ruském

slohu. Jiné stavby, sloužící hlavn za byty a dílny, kaple a kellie

rzných rozmr, tvoí jakési peddvoí škitu. Práv dostavuje

se dm
;
který uren jest za chorobinec i-li za útulnu mnichm

pestárlým, chudým a nemocným, z bohatého daru jistého Rusa,

jenž se stal zárove mnichem. Bývalé obydlí patriarchovo stojí

dosud, ale nemá již takového významu, jako díve. Nové budovy

je pedstihly. Poet mnich se nejmén zdesateronásobnil, nebo
prostedky škitu dovolují vydržování tak velikého bratrstva.

Krom nahodilých dar od poutník obdržel škit i povolení od

ruské synody sbírati v celém cáství almužny, což zajisté jest

hlavním pramenem jeho píjm. A pes to, že stavby pohltily

mnoho penz, pece mohl ješt zakoupiti vtší statek blíže msta
Kavally. V Odesse a Caihrad nalézají se pijímací domy pout-

nické a jedna dvoustžová lo udržuje spojení mezi škitem a

zemmi ruskými, piváží obilí, poteby stavební a dary v pí-

rodninách. Ke škitu náleží nemnoho pozemk, rozloha jejich jest

nepatrná, ale na jejich zlepšení nešetí se výloh ; založeny sady

ovocné, vinice, zahrady zelináské, kde poteba kázala, vyzdny

vodní odpady, upraveny cesty. Vody však jest nedostatek pes
to, že byly zízeny cisterny a vykopány studn. Také vlastního

paliva není, musí se pikupovati ;
ponvadž tudíž stoupá díví

v cen, zapoalo se dovážeti kamenné uhlí. V letech 1858—59

zdržovala se v Seraji uená výprava o osmi lenech pod vede-
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ním státního ruského rady Petra Sevasanova, jejíž úlohou bylo

popsa, pehlédnouti a prozkoumati vše, co mlo jakousi dle-

žitost se stanoviska vdy archaeologické. Na šest tisíc snímk
fotografických a množství jiných pedmt, bu darovaných, bud!

koupených, zdobí nyní musea Petrohradská.

Malebnou polohu Kareje lze dobe pehlédnouti, vystou-

píme-li na svah hbetu horského, který msteko od západu ob-

jímá. Pod námi leží smsice dom, ze které vyniká nkolik

vtších kaplí svými kopulemi ; chrám hlavní nepadá do oí,

nebo má prostou prejzovou stechu; za to však pyrgos protát-

ský hyzdí špiatá stecha cinková, po jeho vyhoení na cimbuí

vyzdvižená. Dále vidti vinice a sady v nejbližším okolí, z nhož
ojedinlé kellie, jako paprsky od stedu svého, do lesního houští

zabíhají a tam se ztrácejí. Smrem k severu zakrývají obzor

rozsáhlé stavby škitu Ondejského; na behu moském pí i ústí

širší doliny stojí klášter Iver, jehož nejbližší soused, klášter

Kutlumuš, v poloze vyšší se rozkládá. Ke Kareji smují cesty

ode všech klášter; ke každému jednotlivému z nich lze se do-

stati aniž by bylo potebí zavaditi o klášter jiný. Nejvzdálenjší

od Kareje jsou Chilandar, severn ležící, pt hodin cesty vzdá-

lený a Sv. Pavel také pt hodin, ale smrem k jihu vzdálený,

a konen Lavra sv. Athanasia docela sedm hodin vzdálená.

8. Kutlumuš (. Kutlumusiu).

Nejbližší klášter, pouze nkolik minut od Kareje vzdálený,

tvoil by s ní jednu osadu, kdyby nestál na zvláštní terasse, od-

dlené hluboko korulí, na které se rozprostírá ješt zahrada,

louka a oeší. Pdorys stavby jest tyhranný. Na jižní stran

zdvíhá se dobe zachovalá vž. Severní mahala, tvoící prelí
klášterní, vyhoela r. 1856 a byla obnovena teprve r. 1891.

Kutlumuš poítá se mezi kláštery ádu druhého. Kostel jest

malý a vbec neúhledný, stny jeho mají nátr ervenohndý,

olovná stecha má pt kupolí, starší fresky pocházejí z r. 1540,

novjší z 18. stol. Z vní nalézá se pomník Alexandrijského

patriarchy Matouše, jenž od r. 1766 v kláštee na odpoinku žil

a r. 1775 zemel. Náhrobní kámen obsahuje nápis ecký, který

hlásá, že Matouš vystavl východní kídlo kláštera i trapezarii,

okrášlil kostel, vysadil vinice a vbec mnoho dobrého vykonal.

' Na téže stran pistavna byla r. 1773 ke kostelu kaple Boho-
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rodiky. Ped trapezou stojí fial k svcení vody, jehož kaple

spoívá na desíti tenkých, mramorových sloupcích. Podle veza-

ného nápisu na desce mramorové ukonena ktitelnice tato ná-

kladem jistého poutníka r. 1817. Po stnách klášterních zacho-

vány slovanské nápisy vojvod Valašských, jmenovit vojvody

Radu, jenž r. 1497 vystavl kídlo severní a r. 1508 vž. Hlavní

svátek pipadá na 6. srpna v den Promnní Pán, jenž bývá

pro blízkost Kareje hojn navštvován. Poet mnich obnáší asi

40; jsou ekové a žijí podle pravidel kinovie. 50 duší obývá

škit sv. Pautelejmona, jiní jsou kellioti klášterní, nebo asi dva-

cet pousteven nalézá se na území Kutlumušském. Klášter vznikl

za panování dynastie Komnenovc; uvádí se již r. 1169 v jedné

listin. Zakladatelem jeho byl prý mnich Dionysios píjmím

Kutlumušec, jenž se narodil v thessálské vesnici Kutlumuš. Od
té doby není o Kutlumuši historických zpráv, až k r. 1334, kdy

prót postoupil Kutlumuši pustý klášteík, zvaný Filadelfia.

R. 1428 zvtšil se Kutlumuš opt klášterem sv. Alipia, jenž

z neznámých píin se octl na mizin. Tím Kutlumuš dosáhl

pístupu k moi.

Archiv klášterní jest nepatrný, bohatší jest knihovna, která

obsahuje nkolik rukopis až z 10. vku. Nynjší majetek po-

zemkový záleží v metoších, ležících na nkterých ostrovech,

pak u Jerissa, Seresu a na Kassanderském poloostrov. Dobré

píjmy poskytuje les kaštanový, jenž pokrývá strán horského

hbetu, nad klášterem se zdvíhajícího. Z kellií udržely dv
chvalnou povst. V kellii sv. Jií žil mnich Kyprián, který do-

brovoln smrt muennickou podstoupil; byl t. sat v Caihrad
5. ervence 1679. V kellii druhé zemel r. 1500 mnich Nekta-

rios ve vysokém stáí; kosti jeho až dosud v kapli sv. Arch-

andl jako relikvie se uctívají.

Následující dva kláštery Filothea a Karakal mají stejnou

polohu jako Kutlumuš, jsouce vystavny na výšin uprosted

svých pozemk, které z vtší ásti lesem kaštanovým jsou po-

rostlé. Cesta ke klášteru Filothei vede po severovýchodním

svahu vysokého hbetu kolem nkolika pousteven, které náležejí

k Iveru. Kráíme nad škitem sv. Jana Ktitele, jekož domky

shora snadno lze pehlédnouti. U samých hranic Iverských

stojí kellie sv. Onufria, nyní v ruských rukách se nalézající;

staré jméno její jest Magula. Tam, kde v 14. vku škit se roz-
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kládal, žil delší as slavný hesychast Gregorios Sinaita, u kte-

rého se zdržovalo mnoho jeho uenník, z nichž jeden, t. otec

Kallist, se stal patriarchou Caihradským. Hranici mezi Iverem

a Filotheou tvoí potok, zvaný po ecku Milopotamos, jenž uvádí

v pohyb nkolik mlýn. U jeho ústí do moe na levém behu
stojí vž a okolo ní nkolik btavení, která pedstavují metoch

Lavry sv. Athanasia, kterýž byl prý darován Lavriotm od Jana

Gruzince, aby mli kde na cest nocovati na svých pojíždkách

do Kareje. Vž jest stará, ve zdivu spatiti lze úlomky ozdobné

pitesaných kamen. V nejvyšším pate zízena jest kaple sv.

Eustratia. Obytná stavení jsou nová a jsou od r. 1890 bydlištm

Caihradského patriarchy Joakima III., jenž tam tráví svj od-

poinek. Vinice a sady olivové zdejší jsou plodonosné.

9. Filothea (. Filotheu),

Pekroíme-li devný most nad potokem, v skalistéra e-
išti svém huícím a nepetržit tekoucím a vystoupíme-li na

strmý a vysoký beh, blají se nám hned stny kláštera Filo-

they vstíc. Poloha kláštera toho jest velmi utšená a zdravá.

Lesy obkliují v dalekém kruhu náhorní rovinku, na které se

rozprostírají krom kláštera i stavení hospodáská, zahrady a

vinice. Potek, s výšin horských picházející, vrhá se poblíže

kláštera do znané hloubky, aby se spoji se shora uvedeným

potokem pohraniním, tvoe malebný vodopád v as vtší vody.

Panuje mínní, že ve starém vku na míst tomto stála osada

hellénská Kleone, která mla své pístavišt tam, kde se nalézá

nyní klášter Iver, tudíž dv hodiny daleko. V šestém století po

narození Kristovu nepipomínají se již Kleone; byly snad opuštny

od obyvatelstva pro píbhy válené, udržela se však povst, že

vznikl v stranách tch jeden z nejprvnjších kesanských chrám
poloostrova Athonského a že klášter založen byl na rozvalinách

kostela toho. Nelze íci, kdo jej vystavl, tvrdí se obecn, že

tam ve vku 11. žil jakýsi poustevník jménem Filotheos, jenž

okolo sebe malé bratrstvo shromáždil. Za pebývání Sávy Srb-

ského v Kareji (13. stol.) byl prý klášter ten opuštn, ale jeho

pomocí obnoven. Z té doby pochází snad hlavní chrám, jejž

vidl a popsal Barskij r. 1744. Kostel nynjší dostavn r. 1765.

Stojí uprosted pravideln tverhranného dvora. Dlí se v pvnici,

jednu pedsí a sloupovou chodbu, nad kterou se zdvíhá zvo-

20
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nice. Na stran severní a jižní pistavny jsou kaple. Krytba

kostelní jest olovná a má tri kupole. Ped ikonostasem na

levém sloupu visí zázraný obraz Matky Boží známý pod jmé-

nem eckým „Glykofilusa" (sladké líbání). V letech šedesátých

pokryta ikona pozlacenou ízou nákladem ruského bohomolce,

pvodem snad Gruzince, emuž by nasvdoval gruzinský nápis

vedle nápisu eckého a ruského. Mezi relikvijemi chová se kížek,

zhotovený ze životvorného kíže Ježíšova, upevnný na stíbrné

tabulce, do kteréž vyryto, že to jest dar áe Štpána Dušana.

Jinou vzácností jest pravá ruka Jana Zlatoústého, v drahocen-

ném obložení, o jejímž pvodu vydává svdectví zlatá bulla By-

zantského císae Andronika II. Staršího z r. 1284, že prý po-

chází až z dob císae Theodosia II. (5. století).

Chrám jest zasvcen Zvstování P. Marie (25. bezna);

v jednotlivých mahalách nalézá se ješt tvero kaplí. Kídlo vý-

chodní jest stavba nejúhlednjší, tam jsou i vrata klášterní;

byla-li nkdy vž, nezachovala se z ní nejmenší památka. Klášter

obýván jest výhradn eky, kteí žijí v diortu. Také jedenácte

kellií okolních jest v rukách mnich eckých, tak že poet všech

Filothejc obnáší okolo 90 duší. Hlavním dchodem kláštera jest

prodej díví stavebního. Obilí piváží se z metoch na Kala-

marii, olej z ostrova Tassu, v nkterých mstech thráckých má
pronajaté domy, pístav jest pl hodiny od kláštera vzdálen a

skládá se pouze z domu pro hlídae; svážejí se tam do zásoby

slabší a silnjší kmeny kaštanové a jedlová prkna. Ze svatých

Athonských žil ve Filothei v 15. vku igumen Theodosios, jenž

zemel jako metropolita v Trapezunt. Byl bratrem mnicha Dio-

nysia, obnovitele kláštera Dionysiatského. Dále žili tam mniši

Damián a Dometián, hesychasté, kteí vedli život poustevnický

v lesích okolních. Damián odešel pozdji do Thessálie, odkud

pocházel, a kde se stal misionáem; byl však r. 1568 od Turk
zavraždn.

10. Karakal (. Karakallu).

V stínu lesním vede cesta kolem nkolika kellií do sou-

sedního Karakalu, pouze pl hodiny vzdáleného, jehož nejstarší

stavení, vysoká tyúhelná vž s cimbuím, snad od prvních za-

kladatel pochází. Jak v pehledu djepisném na to bylo po-

ukázáno, byl klášter tento vystavn v 10. stol. od Ital i-li od
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Latin, z nichž jeden slul Antonín Karakal (str. 47). V stol. 11.

dostal se do rukou eckých a a mbyl nikdy veliký, udržel se

pece až po dnes pi opatrné správ v dobrém stavu. Na stran

západní vstupuje se skrze dvoje vrata na dvr, obklíený do

tverhranu budovami klášterními, dv poschodí vysokými. ást

východní a jižní jest novjší; první stavla se dvakráte brzo za

sebou a není dosud dostavna. Prudký nával vody dešové na-

plnil pro nedostatek odtoku dolejší místnosti, cihly dobe ne-

vypálené se rozmoily a stavba se zítila. Kostel podobá se

úplné kostelu filothejskému, jest však starší, t. z r. 1716, tak

že mohl býti filothejskému vzorem. Místo pro trapezu nenašlo

se na stran západní podle obyeje klášterního, stojí tam mo-

hutný pyrg pt poschodí vysoký; kamenné schody vedou až

k cimbuí, pes to, že klenby jsou dosud dobré, ve vži nikdo

nebydlí. Také kaple nahoe zrušena. Trapeza zaízena v jižním

kídle. Jest to sál beze všech ozdob, jehož se užívá denn,

nebo v kláštee jest zavedena kinovia. Mnich jest asi šede-

sáte, národnosti vtšinou ecké. Jak archiv, tak i knihovna klá-

šterní jsou nepatrné potem i obsahem. Kaplí v kláštee samém

jest šest, venku poet jejich roste, nebo poustevny, které sob
klášter ponechává, mají kaple, jejichž udržení stalo se nyní po-

vinností kláštera. Jest to následek politiky, kterou Karakalští

s kellioty provozují, nebo uprázdní-li se kellie, neprodá se

více, nýbrž pejde do správy klášterní, ustanoví se mnich za

hlídae dvou nebo tí kellií, aby denn v kaplikách zapaloval

lampiky, výtžek ze zahrad, totiž ovoce, hlavn oíšky lískové

a seno, odvádí se klášteru. Mniši Karakalští mají za to, že

mnoho pousteven nepináší klášteru užitku, proež zmenšují

podle možnosti poet samostatných kelliot, jichž bylo nkdy
okolo dvaceti. Nad klášterem les kaštanový pokrývá všechny

strán, které výše a výše k hlavnímu hbetu horskému se

zdvíhají. Rok co rok les se poráží; lesní dchod jest hlavním

v útech klášterních; níže kláštera Ježí vinice a sady olivové,

které protíná cesta vedoucí ku pístavu, pl hodiny vzdálenému,

výhradn za sklad díví sloužícímu. Na skalisku, do moe vy-

stupujícím, zachovala se pvodní arsana, jakých bylo potebí

v asech nebezpených, když loupežníci moští pobeží Athon-

ská navštvovali. Jest to vž, obehnaná vysokou zdí, v ní malé

dvée, ke kterým se lze dostati pouze po žebíku; patrné vyta-

20*
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hovalo se obilí a jiné zboží pomocí kladky dovnit, kde se

uschovávalo pro as poteby. Vidíme tam opevnní, jakým byly

opateny snad všechny vže, které lze až dosud spatiti na behu
moském, jež mly sloužiti vesms k bezpenjšímu vynášení

náklad lodních. Nad vchodem do staré arsany jest zazdná
mramorová deska s eckým nápisem, podle kterého vž vystavl

voj voda Valašský Jan Petr, když byl igumenem Joasaf r. 1534.

Dle povsti stal se voj voda Petr mnichem pode jménem Pacho-

mios a zemel v kláštee. Karakal má vtší metochy pouze na

Provlace a poloostrov Kassanderském. Z ostrov Tassa a Lirana

pijímá olej olivový.

11. Lavra sv. Athanasia (. Megalis Lauras).

Sestoupíme s výšin opt do pásma nejnižšího, kde skrovnou

vegetací neschdná cesta vede nahoru a dol pes horské vý-

bžky po více nebo mén píkrém svahu. asté požáry zpusto-

šily strán kdysi lesnaté, pouze vkovité platany zastiují údolí.

K Lave poítají se od Karakalu plné tyi hodiny. Ptina vede

smrem jižním po skalnatém pobeží, místy i znan vysoko nad

hladinou moskou. První údolí tvoí již hranici mezi kláštery

sousedními. Jiné údolí jest známo pode jménem Morfina, ježto

tam stál v 10. sol. latinský klášter Amalfian, z nhož krom
polozboené vže ješt njaké zdivo se udrželo. Po pravém

behu potoka na pahrbku stojí vž a blíže ní vystavno jest

nkolik pousteven. Potok pitéká z hlubokého údolí, které od-

dluje vrch Athonu od horstva ostatního, aspo na stran vý-

chodní. Další cesta se vine po jeho úpatí. Pi ústí potoka do

moe zaízen jest mlýn o dvojím složení, a protože eišt jest

hluboké, pepíná je devný most. Pozemkový majetek Amal-

fian, jenž prostíral se po levé stran údolí, nese nyní název

Provata a jest rozdlen mezi 36 vtších a menších kellií, které

podléhají Lave sv. Athanasia. Po úpadku kláštera Amalfského

stal se jeho následníkem nejmocnjší soused. ecké jméno Pro-

vaton poukazovalo by k tomu, že místo ono sloužívalo nkdy za

pastvu ovcím. Kellie sv. Artemia a Jana Bohoslovce jsou velmi

lidnaté. V první žijí výhradn Rusové, v druhé pak Rumuni

;

jednu kellii ponechali sob Lavriotští za koak, navštíví-li osadu

tuto za njakou píinou.
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Od Morfiua cesta stoupá, pak drží se horského svahu

v dosti rovném smru až dostihne za pl hodinky pramene sv.

Athanasia, zvaného ecky Ajiasma, prýštícího se u samé cesty

ze štrbiny skalní s takovou silou, že by byl s to hnáti mlýnské

kolo hned pi vzniku svém. Voda odtéká otevenou stružkou

pes cestu a ztrácí se v zeleném houští po píkré stráni do

moe. Pístup k rozpuklin skalní zamezuje ze, ve které se

nalézá okno se železnou míží, tak že do vnit lze vidti. Visí

tam na etízku kovová nádoba k pití. Za píinou ochrany ped
zasypáním pramene pívaly dešovými byla ze vyhnána do

znané výšky. Na právo stojí kaplika ke cti Bohorodiky a

v levo naproti krytá besídka s lavicemi, kde se mže z nouze

i noclehovati. Vod této pipisuje se všeobecn moc léivá.

Užívá se jí v dob letní tím zpsobem, že koupající se postaví

pod žlábek, kterým voda ze struhy padá níže Vznik pramene

má svou legendu, podle kteréž Athauasios, když stavl svou

Lavru a neml již prostedk penžitých, zoufale se vzdálil

s úmyslem nevrátititi se více, naež pišel na to místo, kde

nyní voda se pramení. Jsa unaven cestou usnul a ml sen, že

se mu zjevila Matka Boží a ptala se ho, pro zanechal stavby,

aby uezmalomyslnél, že ona mu poskytne prostedky k ukon-

ení díla tou mocí, s jakou te zde vod dá vyprýštiti. Když

Athanasios se probudil, vidl skuten vodu téci a nabyv tím

ztracené dvry, vrátil se do Lavry, aby ve stavb pokraoval,

kterou také šastn ukonil. Zdá se, že Athanasios octl se v ne

snázích finanních po násilné smrtí císae Nikefora Foky. Mezi

bratrstvem klášterním eená povst se udržela asi tím, že Boží

Matka pojmenována „ekonomissou Lavry" t. j. dohližitelkyní.

Následující vtší údolí má název „Velas", a to po Parthe-

niovi biskupovi Velašském, jenž pes potok vystavl kamenný

most, mající jeden oblouk. U mostu stojí kaplika sv. Jií.

Pobeží tam jest písité, ehož Lavra použila k zaízení ved-

lejšího pístavu, aby díví a uhlí snáze na lodi peváženo býti

mohlo. Ješt jednu hodinu jízdy a piblížíme se k Lave, ze

které však nic neuvidíme díve, až dojdeme skoro ped samá

vrata její, nebo cesta se vine okolo vinic mezi zdmi a hojné

stromoví zakrývá stny klášterní.

Vchod nalézá se na stran severní v rohu, kde se spojují

kídla západní a severní, Projdouce jedno malé nádvoí vstou-
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píme na veliký dvr podlouhlého tvaru, jehož užší strany k vý-

chodu a západu jsou obráceny. Dvr pehlédnouti nelze, nebo

pes prostrannost svou jest peplnn jednotlivými staveními,

která jedno za druhým se skrývají. Zaínajíc od kraje západního

stojí v ad za sebou i tyi kaple rzné velikosti, dv pekárny,

prádelna, kuchyn obecná, trapeza, ped kostelem vodosvtitel-

nice, za chrámem ve zvláštním stavení knihovna klášterní ; k ní

piléhající zahrádka ukonuje teprve dvr. Kídla klášterní ne-

tvoí celek, spojený uvnit chodbami, jako to jest u jiných klá-
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Obr. 26. Veliká Lavra (sv. Athanasia).

šter, nýbrž skládají se z jednotlivých dom, z nichž každý má

jiný úel a podle toho také jsou zaízeny. U samých vrat stojí

dm hostinský nebo archondarik, pak sklad na potraviny i-li

dochie, vedle pak vinárna (vinaria), sýpka na obilí, dm pro

sebe tvoí i synodikon, kde se odbývá shromáždní starc, dále*

následuje nemocnice a pak teprve zaínají klášterní kellie,

z kterýchžto ástí se skládá nejdelší strana t. j. severní kídlo.

Protjšek, obrácený proti jihu, obsahuje výhradn cely mnišské,

které však prostoupeny jsou nkolika vžemi s kaplemi, mezi

nimiž vyniká jako nejkrajnjší a nejvyšší ona, kterou vystavl

císa Jan Cimiskes ke konci 10. století, v jiné vži na stran

té nalézá se malá fortna, jež usnaduje spojení se zahradou

klášterní.



311

Chrám, který stojí svobodn na dolejší ásti dvora, iní

dojem pkný, zdi jeho mají nátr ervenohndý, stecha olovná

má ti kupole, ze kterých nejširší s 16 okny zdvíhá se nad

pvnicí, dv ostatní osvtlují pedsí. Barskij pipomíná ješt

dv tmavé pedsín, nad kterými byl chór, kde se chovala tehda

knihovna. Ke každé stran pistavno jest po jedné kapli. Slou-

poadí ped kostelem zízeno bylo r. 1814 nákladem patriarchy

Gregoria, od Turk r. 1821 usmrceného. V kapli na levo uka-

zuje se náhrobní kámen sv. Athanasia, pod kterým leží prý

kosti jeho. Prozatím se ví, že po nm nezstala ani jedná á-
steka relikvije, nebo podle naízení jeho bylo po smrti jeho

tlo uloženo k spánku vnému namísto neznámé. Dvée z ped-

sín do hlavního chrámu vedoucí mají stkvostné kování, které

zajisté jetit oním darem, jejž zaslal Nikeforos Fokas Atbanasiovi

po svém vítzství nad Saracény na ostrov Krét. Výstupky

pro pvce mají stny, vykládané dlaždicemi, barevn glazuro-

vanými, což se stalo z poruení patriarchy Dionysia v letech

1663— 65. Podstavce na knihy a ikony, i stolec igumenskýjsou

umle okrášleny perletí a slonovinou. Na stolci visí v zadu

ikona sv. Athanasia v životní velikosti, jež pochází ze 16. vku.

Dal ji zhotoviti Uhersko-Valašský voj voda Vladislav. Ze ty
sloup mramorových, tvoících distillon, stál ješt v dob Bar-

kého jeden nezakrytý devným ikonostasem. Promna stala se

r. 1770, nyní pak postaven ozdobný templ z mramoru. Dlažba

kostelní jest z pestrobarevného mramoru, jehož žilky a kvty
velmi malebn vypadají. Ped ikonostasem postaveny jsou tyi
mdné svícny velikých rozmr, dva daroval r. 1741 jistý

mšan z Janiny, druhé dva, o mnoho vtší, jsou dar ze Soluna.

Fresky v chrám samém pocházejí podle nápisu z r. 1535. Ma-

loval je mnich Theofan a náklad vedl Neofyt, biskup Verrijský.

Pozdjší malba v pedsíni prozrazuje se živostí svou. V ikono-

stasu vynikají hlavn dv ikony, t. Boží Matka a Spasitel, dar

to císae Andronika Palaiologa. V oltái chová se mozaikový

obraz Jana Bohoslovce, darovaný od císae Jana Cimiska. Lavra

jest bohatá na relikvije, jejichž nejvtší ást jest uložena ve

skíni o 12 truhlicích podle msíc spoádaných. Truhlík, urený
pro msíc srpen, zstal však prázdným. Relikvije vtší, jako

hlava Basileia Velikého, Michaela Sinajského, muenníka Ale-

xandra indického a Eustratia, pak ruka ehoe Arménského a
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inuennice Miuodory, i dv relikvije Jana Zlatoústého jsou dary

císa Byzantských a pravost jejich jest potvrzena zlatými bul-

lami. Hlava slavného zpváka Jana Kukuzela jest uložena v oltái.

Z kíž, bohaté práce byzantské, dva pocházejí od císae Nike-

fora Foky ;
jiný kíž, okrášlený tymi perlami velikosti lísko-

vého oíšku, daroval císa Michael (1071—78), z ostatních kíž
jest nejznamenitjší ten, ve kterém jsou uloženy ásteky reli-

kvijí, pocházející z utrpení Kristova. V kaplích, ke kostelu pi-

stavných, zachovaly se dosud staré distillony, stnomalba v kapli

levé jest z r. 1560. Kapli pravou dal vystavti r. 1578 Marti-

nios, nkdejší biskup na ostrov Samu; fresky byly obnoveny

r. 1854.

Mezi trapezarií a kostelem rostou dva cypiše znamenité

tlouštky, z nichž jeden ve výšce prsní mí v prmru 1 m,

druhý, ponkud zdravjší, jest ješt silnjší. Zasadil prý je sv.

Athanasios, tak že by byly 900 let staré. Botanik Griesebach

ví v tradici tu, nebo podle nho udržuje se povst o stáí

strom snáze nežli u jiných pedmt. Protože nikdy nebyly

osekávány, rozvtvují se v kmeny velmi nízko. U samého ko-

stela stojí kaple na svcení vody s nejvtší mísou mezi všemi

kláštery, zhotovenou z jednoho kusu mramoru, mící v pr-
mru dva metry. Stecha spoívá na osmi sloupích, dolejší ást

obložena jest kamennými deskami, na nichž vydlabány jsou

znaky mythologické, jist pvodu starého. Prostoru ped koste-

lem obkliují s jedné strany ti zdné náhrobky patriarch,

kteí v Lave delší dobu žili a zemeli. V jedné hrobce odpo-

ívá patriarcha Antimos II
,
jenž r. 1624 do Lavry pišel, v druhé

Dionysios, pocházející z ostrova Andru, jenž zemel r. 1696, ve tetí

Jeremiáš, rodem z Patmu, pohbený r. 1735. Na stran druhé

vystavna zvonice nepatrné výšky, za níž nalézá se v jednom

stavení kaple, zasvcená sv. Athanasiovi, ve které se chová jeho

nákrní kíž a hl. Vystavl ji r. 1643 vévoda Valašský Matouš

s ženou svou Helenou, jejichž vyobrazení na stn lze spatiti.

Trapeza jest budova rozsáhlá, jež má uvnit podobu kíže.

Stoly s deskami mramorovými stojí ve dvou adách po dvanácti,

25. stl jest igumenský. Fresky dal zhotoviti metropolita Gen-

nadios okolo r. 1535. Východní prelí sálu pokrývá vyobrazení

posledního soudu velikých rozmr. V kláštee vládne diortum

a jí se tudíž spolen pouze nkolikrát do roka. Pvodn bylo
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svátkem hlavním Zvstování P. Marie, nyní svtí se 5. ervenec,

jako úmrtní den zakladatele Lavry. Toho dne penáší se do hlav-

ního chrámu zázraný obraz Matky Boží, nazvaný po ecku

„Kukuzelissa", ježto ped ním zpívával Jan Kukuzel, jemuž ve

snu se prý zjevila (str. 180).

Obsah bibliothéky není dosud podrobn znám. Prof. Lam-

brosovi nepoštstilo se katalog její sestaviti. Nejvíce prozkoumal

ji Porfyrij Uspenskij, jenž nálezy své ásten uveejnil. Ne-

malou zajímavost má sbírka (kuvaras), kterou poídil r. 1708

uený ek Nikolaos Mavrokordatos, ve které pojednává o spo-

rech bohosloveckých 14. vku mezi hesychasty a jejich protiv-

níky. Spisy asketické Basileia Velikého a ehoe Bohoslovce

pocházejí z 8. století, také pergamenový rukopis eckého lékae

Dioskorida má velikou cenu. V archivu první místo zaujímá

závt Athanasiova, napsaná od jeho uenníka Antonia. Nejstarší

zlatá bulla pochází od císae Nikefora Foky, dv jsou od Kon-

stantina IX. Monomacha, nkolik od Alexia Komnena, od obou

Andronik a pozdjších císa Byzantských, také zachovalo se

nkolik dokument, od panovník Srbských, od vojvod Valaš-

ských a cár Ruských, nebo již r. 1658 mohli Lavriotští kaž-

dého tvrtého roku na Rus picházeti.

Lavra sv. Athanasia již od založení svého stojí mezi klá-

štery Athonskými povždy na míst prvním a umla sob zacho-

vati tuto pednost i do as nynjších. Zaízena byvši podle

vzoru klášter východních, byla pokládána za vzor hodný ná-

sledování, tak že ostatní vtší kláštery napodobily pi stavbách

svých osvdeného rozdlení jejího.

Na území Lavry vzniklo mnoho pousteven, ve kterých vt-

šina svatých otc Athonských vedla život bohabojný, nebo hned

od píchodu prvních mnich pokládá se úpatí vrchu Athonu za

místo Bohu nejmilejší, což ostatn platí až dosud. Jihovýchodní

strán Athonské jsou vesms majetkem Lavry a pes kamenitou

pdu, strmé polohou a neschdné cesty rozkládají se na nich

nejen ojedinlé poustevny, nýbrž i lidnaté osady, tak že se

v obvodu Lavry, ítá úhrnem 178 kaplí. Prvním svtcem v stra-

nách tch stal se Petr Athonský, po nmž následoval Euthy-

mios Solunský. I Athauasios pebýval njaký as v pustin Me-
lana, než mohl pikroiti ku stavb Lavry. Ve století 14. vy-

nikl nade všecky ostatní mnichy Gregorios Palamas a ped ním
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již díve jiný Gregorios, uitel jeho, jenž žil ve škitu Glossa,

nyní neznámém. Podivným svtcem byl Maxim Kavsokalivský,

jenž však pece našel dosti následovník, mezi nimiž nejzná-

mjšími se stali mniši Nifon a Nil. Podobn jako jiné kláštery

Athonské, mla Lavra také as úpadku svého. Na zaátku 17.

stol. byla úpln na mizin, nebo žilo v ní pouze 6 mnich. Te-

prve píchodem patriarchy Antiina II., rozmnožil se poet bra-

trstva. Ke konci vku toho stal se patriarcha Dionysios hlavním

dobrodincem kláštera. Žil adu let na odpoinku v kellii Jana

Zlatoústého blíže Lavry.

Lavra, vystavna jest na východním kraji terassy, která

píkrým svahem spadá k moi, asi pl hodiny vzdálenému. Vy-

hlídka od vrat klášterních jest pvabná a pro lepší pohodlí po-

stavena jest tam besídka. Lad Lavrou zdvíhá se k západu vy-

soký hbet horský, odkud pitéká studená voda, jež jest roz-

vedena po všech staveních klášterních a do zahrady. K pístavu

vede cesta dláždná níže. Zajímavo jest pozorovati zaízení pí-

stavní, které pochází ješt od zakladatele Lavry, vždy známo

jest, jak Athonci žalovali na Athanasia, že zídil bezpený pí-

stav a tím usnadnil spojení obchodní. Blíže ku behu zdvíhá se

z vln moských skála celistvá . a na ní tyhranná vž o nko-

lika poschodích s pevnými vraty, ke kterým vede s vysokého

pobeží devný most. Ve starších dobách byl to podle zacho-

vaných známek most zdvihací. Ostatní ást skalnatého ostrvku

obehnána jest zdí, ke které pistavna jsou stavení, sloužící za

byty a sklady. Znamenitá výška zdiva zamezuje pístup se strany

moské. Od skály na právo zahražen jest kus moe kamennou

zdí, podobn jako u kláštera Pantokratoru. Píznivá poloha

skalních útes usnadnila vystavní hráze, která zabezpeuje

lodím plachetním prostední velikosti ochranu proti boulivým

vtrm. Pouze jediným otvorem lze vplouti do vnit pístavu,

na jehož nábeží vystavn jest domek, byt to hlídae pístav-

ního, jenž se tam pro vtší pohodlí pesthoval ze staré opev-

nné arsany. V ase letním používá se ho od starc klášterních

k noclehm pi vyjíždkách po moi. asem slouží se i mše

v jedné ze dvou tamjších kapliek.
v

V Lave žije sto mnich, kteí jsou skoro výhradn Re-

kové. Ve zpráv klášterní zavedeno jest diortum. Metochy na

Provlace, Kalamarii a Kassande zajišují dostatek obilí, sady
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olivové na ostrovech Tassu, Imbru, Limnu a vinice na Sv. Hoe
jsou plodorodné. Uhlí devné jest jediným prodejným výrobkem

z les klášterních, kde díví stavební pouze ku poteb domácí

se poráží. K Lave náleží rozsáhlý majetek pozemkový, který

pes svou divokost jest dosti obydlen. Ti lidnaté škity a vtší

poet samot roztroušen jest po píhodných místech a jejichž

obyvatelstvo, na 600 osob ítající, krajinu ponkud oživuje. Škity

nazývají se: Sv. Jan Ktitel, Kavsokaliva a Sv. Anna; škit sv.

Eliáše obsahuje nepatrný kostelík se temi chaloupkami. Vtší

skupiny pousteven, ale bez spoleného kostela, nesou jména:

Kereša, Katunaki, Karulja. Nkolik jednotlivých kellií nalézá

se v rukách ruských, škit Jana Ktitele obývají výhradn Ru-

muni, ostatní poustevníci, a mezi nimi jest mnoho makedon-

ských Bulhar, platí za Reky. Hlavní cesta zatáí se od vrat

okolo západní stny klášterní, kde seadny jsou veškeré budovy

hospodáské. Nalézáme tam mlýn, ponkud výše kovárnu, u samé

cesty pak stáje pro mezky, obydlí dlnická, rátej ny i hbitov

s kaplí. V levo pod cestou prostírá se peliv obdlávaná za-

hrada zelináská, uprosted kteréž ve stínu stromoví stojí kellie,

ve které Jan Kukuzel dlouhá léta žil a pokojn zemel.

Hodinu cesty od Lavry ve smru jižním leží škit sv. Jana

Ktitele na protjší stran roviny, která se rozprostírá mezi

Lavrou a škitem, kde prý stála za dob eckých osada Athos, jež

pozdji zpustla. Již ode dávna nalézaly se tam poustevny, nebo

sv. Athanasios našel jednoho starce jménem Isaia, u kterého se

ubytoval po píchodu svém do krajiny této. R. 1852 založen

tam škit od Rumun i-li Vlach, kteí pi služb církevní svého

mateského jazyka užívají. Píjmy svými odkázáni jsou na al-

mužny, kterých, jak se zdá, z otiny jejich dochází hojn. Škit

obývá asi 60 mnich, kteí se ídí podle pravidel spoleenských.

Výstavností podobá se škit tento malému klášteru. Dvr se tí

stran obehnán jest vyššími budovami, v jejichž stedu stojí

dosti prostranný kostel. Ke škitu náležejí pozemky nepatrné

výmry a malé úrodnosti, místy promnné ve vinice a zahrady.

Ve vzdálenosti nkolika minut v jedné rokli, vedoucí k samé

hladin moské, ukazuje se jeskyn sv. Athanasia, kde prý

astji se zdržoval a se postil. Skuten nalézá se tam peníva-
jící skála, pod kterou vystavny jsou dva malé domeky s kapli-

kami ke cti Bohorodiky a sv. Mikuláše.
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Od škitu Jana Ktitele pijdeme opt na hlavní cestu a

z ní dosti brzo na výšinu, odkud lze pehlédnouti ješt nejstarší,

nejdelší a nejmalebnjší ást Lavry. Stojíme u kíže, zvaného

Kukuzelovým, ježto Jan Kukuzel pásl tam obyejn stádo své.

Níže stranou, na míst, kde zpívával a slyšen byl od jistého

poustevníka, stojí nyní kaplika (str. 180). Za kížem dlí se

cesta a vede na právo asi dv hodiny na Kerešu, v levo pak

nad vysokým behem do škitu Kavsokalivy. Nedaleko, kde ve

stínu lesním spatíme bleti se stavení, žil na svahu horském

Petr Athonský v jeskyni po 53 let, který kdyby náhodou ho

nebyl našel zbloudilý lovec, by byl zemel nepoznán ve své

samot. (Viz str. 24). Jeho obraz nalézáme po celém Athon
ve všech kostelích a jídelnách. Jest to postava vysoká a hubená

s vlasy bílými a hustými s bradou pedlouhou, rovnž bílou,

s oima vpadlýma; boky ovinuté jsou šátkem, jediným to jeho

oblekem. Jeskyn, ve které Petr žil a zemel, jest zazdna až

na malý otvor, kterým lze vidti dovnit. Asi 25 krok výše

stojí malá kellie s kaplikou, zasvcenou Petrovi Athonskému.

Jeden nebo dva poustevníci s povolením Lavriot mohou tam

bydleti a pijímati almužny; 12. erven platí za výroní den

úmrtí svtce a slaví se odbýváním liturgie.

Cesta do škitu Kavsokalivy trvá dobré dv hodiny. Jest

obtížná a dosti nebezpená, jmenovit pro mezky, ježto neopa-

trný krok mže zpsobiti pád zvíete. Pšina vede po kamenitém

svahu. Pod námi hluboko narážejí vlny na píkré stny, nad

námi opt hrozí pádem ohromné balvany. Na místech zvláš ne-

schdných bylo nutno cestu podezdíti a deskami vydlážditi. Ve-

getace není skoro žádná až teprve v polovin cesty. Vystoupí-

me-li na terassu, kde vystavna jest poustevna uprosted vinice,

voda ze strán tekoucí jedin umožnila osídlení. Picházíme ke

kellii sv, Nila, která jest dobe známá po celém Athon. Otec

Nil pocházel z Morey. V mládí svém ztratil rodie, proež vzal

si jej na vychování knz Makarios, ddeek jeho, u kterého byl

také vysvcen za jáhna a pozdji za knze. U obou panovala

touha po vyšší dokonalosti duchovní, proto se rozhodli pesíd-

liti na Horu Athonskou, kde snáze v tichosti, mírnosti a spo-

kojenosti bylo možno žíti. Navštívili a ohledali rozliná místa,

až je pivábilo prosté skalnaté úpatí vrchu Athonského na stran

východní, známé pod jménem „Svaté kameny", náležející k Lave
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sv. Atbanasia. Zakoupili místo toto a vystavli tam poustevnu

s kaplikou. Otec Makarios brzy na to zemel a Nil peoval

o spasení své sám. Divoké a nehostinné okolí pimlo jej k ži-

votu zvláštnímu, ve kterém hledl dosáhnouti štstí; nedaleko

kellie, vysoko na srázném pobeží, nalézá se ve skalnaté stné

jeskyn, ke které jest jen velmi tsný a nebezpený pístup.

Tam zdržoval se otec Nil nejradji a pepustiv uenníku svému

poustevnu horní, žil podobn jako Petr Athonský v neustálé

modlitb, nejkrajnší zdrželivosti a odíkal se všech výhod t-

lesných, touže výhradn po klidu duše. K jeskyni vede 105

schdk. Jednou zpozorovali rybái proud tekutiny voavé po

kolmé skále až k hladin moské, proež vznikla povst, že

prýští z hrobu otce Nila, jenž vyhlášen za svtce pode jménem

Nil Myrrhotoivý nebo Myrrhotoný (myrrhou prýštící). Památka

jeho položena na 12. listopad. Pohben byl blíže jeskyn, jak

práv místnost dovolovala. Bhem asu ztratily se stopy hrobu,

až když r. 1815 poustevníci Kavsokalivští ped jeskyní malou

kapliku stavti poali, pišli pi kopání základ na kosti lidské,

které uznány za ostatky otce Nila, ježto jiného obyvatele

jeskyn nikdy nemla. V poustevn udržela se dosud závt otce

Makaria, psaná r. 1608. Kdy zemel, není známo, práv tak,

jako den smrti sv. Nila, jež se klade na konec 17. století.

Na další cest podél zálivu lze pehlédnouti zdola více

než sto metr vysokou stnu a na malém výstupku kostelík

ped jeskyní. Ve skále vidti otvor, odkud podle povsti myr-

rha prý vytékala. Po nkolikeré pouti pes skalnaté výbžky,

vždy ve znané výšce nad moem se nalézající, pekvapí nás

pi obejití jednoho ostrohu neoekávaný pohled na škit Kavso-

kaliva. Domky jeho seskupeny jsou v dosti široké kotlin od

samého behu až do jisté výšky nad sebou a vedle sebe. Upro-

sted nich vyniká kostel a vž, malebné pozadí tvoí lesnaté

okolní strán. Ale nejen amfiteatrální polohou, nýbrž i svou

výstavností pedstihuje škit tento ostatní škity Athonské, nebo
všech 50 domk, ze kterých se skládá, vypadá jako nové, obílené

a bidlicí pokryté, tmavolesklé listy strom pomeranových a

citrónových a dodávají osad zvláštního pvabu.

Jméno škitu pochází od askety Maxima, jenž ve 14. sto-

letí v krajin té poustevuiil a ten obyej míval, že vždy po

njakém ase kolihu svou spálil a jinou sob v sousedství vy-
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stavl. Proto obdržel jméno Kavsokalivita (pali chalup) a

název tento pešel i na místo, kde Maxim mnoho let ztrávil.

Škit vznikl r. 1730, když se tam usadil mnich Akakios,

k nmuž se pidružilo nkolik poustevník, nebo otec Akakios

byl proslulý svou moudrostí a píkladným životem. R. 1745

obdržel škit ád od Lavry. Kostel zasvcen jest sv. Trojici,

zvonici pestavl patriarcha Joakim III. r. 1898. Blíže kostela

stojí stavení obecná, mezi nimiž i mlýn. Pramen vzniká nad

škitem ve vrchu, pitéká kanálem a rozvádí se pomocí trub po

celém škitu. Obyvatel ítá se na sto duší. Výživou svou od-

kázáni jsou na runí práci. Jsou mezi nimi dovední malíi i

ezbái. První tvoí družstvo o 8 nebo 9 lenech, které požívá

velmi chvalné povsti a po svém starci a uiteli nazývá se

bratí Joasafovi. Ikony jejich tší se dobrému odbytu. Na

sklonku 18. stol. žilo ve škit tom nkolik mnich vyššího

vzdlání, kteí požívali nemalé vážnosti mezi Athonci, jako byl

otec Theoklit, (f r. 1770), dívjší tajemník patriarchie Cai-

hradské a znalec mnoha jazyk, dále mnich Rafael, jenž se-

stavil modlitby k sv. Barboe, hierodiakon Neofyt, jenž sepsal

služby sv. otc a jejich život. R. 1784 vyvolili sob mniši Xe-

nofští otce Pajsije za igumena, za nhož žil ve škit asket Me-

nodios, pocházející z rodu šlechtického. I novomuenníkem

mže se honositi tento škit, nebo r. 1730 odešel mnich Pa-

chomij, rodem Rus do Malé Asie, kde smrt muennickou dobro-

voln podstoupil.

Koho zajímá kvtena Athonská, má nejlepší píležitost

prozkoumati všecka pásma její na vlastním vrchu Athonu, nebo
Kavsokaliva ieží v pásmu nejnižším, Kereša v pásmu dub a

kaštan, výše následuje les jehlinatý a konen flora alpská.

Cesta od behu moského až na temeno trvá dobrých šest

hodin. Do Kereše i-li Kerasia ítá se dv hodiny chze. Cesta

vede v neustálých záhybech po kamenité stráni až na výšinu,

nízkým lesem porostlou. Škit zmizí již dávno ped zraky našimi,

na levo otvírá se opravdová propast, nebo bez nebezpeí nelze

na dno dohlédnouti pro kolmo zapadající stny. Pouze hejna

holub a lesních kur peletují sem tam, aniž jich kdo proná-

sleduje. Míjíme osamlou kellii, jediného to místa, kde jsou

rozsáhlejší vinice; odtud zamlouvají si Kavsokalivští víno, nebo
u nich dole není místa k jeho pstování. Než se piblížíme ke
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Kereši, spojuje se pšina naše s cestou hlavní, vedoucí z Lavry

neustále lesem; ped Kereší pozorovati lze na zalesnném pa-

horku zbytky zdiva, jež se nyní nazývají Siderokastro a Paleo-

kastro.

Porfyrij Uspenskij vyslovuje domnnku, zda-li to nejsou

zbytky nkdejšího msta Akroathu, které se prý rozprostíralo

v tch místech, Poustevnická osada Kereša, jejíž jméno se od-

vozuje od hojn tam rostoucích strom tešových, skládá se

z dvanácti kellií, obydlených od mnich ruských a eckých,

které jsou roztroušeny na vrchním kraji širokého úvalu, který

ím níže, tím užším se stává, až na samém pobeží co nejts-

nji se koní. Nepatrné zahrádky obkliují každou chaloupku,

vinic jest málo, pouze kellie sv. Jií jest stavení prostrannjší.

Nalézá se v rukách Rus a bývá hojn navštvována od pout-

ník, platí vbec za pohodlnou stanici pi slézání Athonu.

Nad Kereší vede hlavní cesta ke škitu sv. Anny; u jed-

noho kíže devného odboíme na stezku, po které možno vy-

stoupiti až na samé tém Hory.

Mezi stromy listnatými, jmenovit duby, jeví se také již

jehlií, ve skupinách rostoucí, podrost rozliného koví pokrývá

pdu lesní; pouze tam, kde jest násyp kamenitý, mizí rostlin-

stvo. Teba projíti takovou spoustu kamen, které nkdy shora

se zítilo. Cesta musila býti založena ve mnohých oklikách,

kamení na zpsob zdi bylo nutno srovnati a za dlažbu použíti.

Projdouce tsnými skalisky, dostaneme se na místo svobodnjší,

odkud lze pehlédnouti rozlohu Kereši, jejíž poustevny lze

snadno spoítati. Pozorujeme i hloubku údolí, nebo po obou

stranách jeho zdvíhají se skalnaté stny, pecházející pak v ostré

vrcholky. Z poátku drží se cesta smru západního až ke ko-

rytu vodou, v zim dol tekoucí, vvbrázdénéinu. Odtud pne se

opt píke nahoru, naež ve velikém oblouku se zatáí k jihu,

a po kraji výmolu, za odtok vody dešové i snhové sloužící,

bezmála v rovné áe nahoru se táhne. ím výše stoupáme,

tím mlejším stává se výmol, tak že snadno pekroiti se mže,
což také astji se opakuje, nebo podle okolností stezka se

drží levého nebo pravého behu jeho. Duby a kaštany ídnou,

vyskytuje se již borovice, na jistém míst strom listnatý jedním

rázem mizí a zavládne stromoví jehlinaté. Kráíme mezi jed-

notlivými stromy erné borovice, kterých však ron ubývá.
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Když uený Grisebach r. 1839 tamtudy procházel, stál tam

ješt hustý les neporušený, nyní vidti jest paezy a ohoelé

kmeny, pravou satiru na lesní hospodáství, provedenou lidskou

ziskuchtivostí, tebas že i požáry pisply ke zpustošení.

Stoupání trvá pl hodiny, strán nkdy zalesnné, pokryty jsou

ostružinami, šípkem a jinými nízkými kei. Konen uzíme
ped sebou v dáli blati se nepatrné stavení, ke kterému p-
šinou se také piblížíme. Zastavíme se na míst, které se mezi

mnichy jmenuje Bogorodica; jest to kaplika skrovného vzezení

zasvcená ke cti Matky Boží, k níž jest pistavna sí, ve kteréž se na-

lézá cisterna na vodu dešovou a ohništ. Jinou vtší piléhající

místnost, urenou pro navštvovatele ku penocování, zídili

Lavrioti roku 1880. První zprávy o kapli pocházejí teprve ze

16. století; vznik její však jest nepochybn mnohem starší.

R. 1665 obnovena nákladem patriarchy Dionysia, v Lave tehdáž

bydlícího. V sousedství jejím stojí prostá chýže, která slouží

stádu koz za písteší v ase nepohody. Pasák klášterní pase

je po pažitech horských celé léto, jsa jediným obyvatelem konin

tchto.

Výška místa obnáší okolo 1500 metr. Jest to palouk

mírn se svažující k západu s vyhlídkou pouze k východu. Sto-

jíme na kraji stny, která pod námi hluboko zapadá a patrn

posunutím vrstev skalních se oddlila, emuž hladký povrch

její zdá se nasvdovati. Ti zakrnlé habrovce (Ostrya) blíže

stavení, o nco dále pak jistý druh eábu (Sorbus Aria Cr.)

hlohu (Crataegus orientalis Poli.) a muchovník (Aronia) jsou

zástupci stromoví listnatého v tch výšinách, dištál krétský,

zimolez obecný a druh ešetláku (Rhamnus tinctoria var. pru-

nifolia Sib. Sim.), které zstávají vždy kei nízkého a slabého

rozvtvení. Krom jedle pozorujeme ješt jiné stromy jehlinaté,

a nikoliv hojn; jsou to tis ervený a jalovec smrdutý i-li

chvojka. Travnatá prostora poskytuje v ase letním vždy hojný

výtžek sbratelm kvteny Athonské. Jsou tam rostliny, pro

ona místa typické a bylo by lze jich uriti snadno na 20 druh.

Od kaple Bohorodiky poítá se až na samý vrch jedna a pl
hodiny. V mnohonásobných serpentinách vede pšina po boku

východním, jedle zstávají brzy za námi a vegetace alpská

kyne nám vstíc z mramorového štrku. Zdá se, jako bychom

kráeli po pšinkách, kvtinami schváln obroubených. Ze syté
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zelen^vynikají ^žlutavé karafiáty, blankytn a ržov kvetoucí

lny, ist žluté Hypericum, Vericaria, Hippocrepis, Centaurea,

bílé kvítky rostlin kižokvtých lze hojné pozorovati, podobn
i chumáe list bodlavých s kvty lilakovými (Astragalus dva

druhy), jim kvtem a vzrstem se podobající Pterocephalus a

Anthyllis až na to, že listy jejich nejsou bodlavó; v štrbinách

skalních uhlídáme leckde nkterý druh Sempervivum, Sedm
nebo Saxifraga; i rže pne se po mramoru, jalovec se plazí po

kamení a lýkovec alpský (Daphne), tvoí objemné a rozložité

Obr. 27. Vrchol hory Athos s kaplí Promnní Pán.

trsy; nepatrn kvetoucí mateídouška, doušník, ožanka z eledi

pyskatých rozšiují píjemnou vni, nkolik druh pryšce (Eu-

phorbia) zdá se býti domovem v tom kamení, ve kterém i tra-

viny koeny své zapustily, což platí o Stipa pennata, Dactylis

glomerata, nkterých Avéna a Poa, kapradin jest pouze je-

diný druh.

ím blíže k vrchu, tím více vystupují ohromné mramorové

balvany. Pronikneme-li konen tsným prchodem a vystoupíme

na tém, uzíme ped sebou kostelík, jehož stecha jako nej-

vyšší bod opatena jest dvma hromosvody. Rozloha vrcholu

jest nepatrná, všude vynívají skaliska, zdvihají se kužele tvo-

íce mezi sebou rozsedliny hluboké, nepístupné. S nouzí rozší-

21
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ena byla plocha stavební pro kapli, nebo od strany západní

i severní zejí propasti, ve kterých i pes léto sníh se drží,

k jihu jest svah mén píkrý, pes to však sestup jest nebez-

pený. Vegetace jest velmi chudá. Bylinky skrývají se na

místech ped vtry ponkud chránných ; skoro již vyhubena

jest protž nevadnoucí (Helichrysum virgineum Grisb.), pichá-

zejícími poutníky a zvláštními sbrateli horliv hledaná. Z míst

snadno pístupných již zmizela, proež nutno nkolik desítek

metr na stran jižní dol lézti, než se najde místo, kde dosud

pokrývá boky kamen pevislých. Vyhlídka s hry jest velko-

lepá; jako ostatn všude, kde lovk pozná kousek vesmíru,

pokoiti se musí všemocné pírod, tak i na vrcholu Athonu

nucen jest zkroušen vyznati svou nepatrnost. Na nejjižnjším

cípu poloostrova omývají vlny moské vtší ást podnoží jeho a

šíí se dál a dále až k obzoru, kde zdánliv s nebem se spojují,

tmavé body více nebo mén rozsáhlé znamenají ostrovy, nepa-

trné blavé teky plachetní lod, hladinu moskou prorývající.

Nás pedevším zajímá souše, pod námi se rozprostírající, tvoící

ti poloostrovy, Kassandru, Longos a Sv. Horu. Obrysy a hornatiny

dvou prvnjších lze dobe rozeznati, poloostrov Athonský vypadá

jako plastická mapa, na které každý, kdo zná místopis jeho,

nalezne, kde jaký klášter se skrývá, v té nebo oné zátoce.

Povrch poloostrova lze srovnati obrazn se zkamenlými vlnami,

nebo stídají se tam vrchy a doliny, vybíhající z hlavního

hbetu horského, který vysílá rozsochy své jak na západ, tak

i na východ.

Na stran východní jsou tyto rozsochy o mnoho delší a

tvoí nkolik vysoin nebo vlastn teras, kterých použito již od

starodávna k osídlení. Tak v Kareji pes vzdálenost její lze

podrobn rozeznati jednotlivé domy její, s bílými stnami a

ervenými stechami, za mstysem vypíná se nový chrám škitu

Seraje nad ostatními budovami, kdežto níže položený Iver jaksi

ukonuje širokou dolinu, od Kareje k pobeží zapadající, s celou

adou kellií. Druhá o mnoho bližší vysoina jest Provata, tu

menšími, tu vtšími poustevnami jakoby posázená uprosted

svých zahrad a vinic; vidti jest i spáleništ, zpsobené po-

sledním požárem (r. 1899), jenž zniil za 48 hodin velikou

prostoru lesní od pramene sv. Athanasia až ke klášteru Karakalu,

jehož ernou vž dobe lze rozeznati. Jasn lze vidti horu
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Olymp na západ, s druhé strany planinu Košenica, obzor

uzavírající, daleko za Provlakou zdvíhají se pohoí Chalkidická,

Korta a Cholomonda, v jejichž sousedství se nalézá plodonosná

Kalamaria s poplužními dvory klášter Athonských.

Kdy byla vystavna první kaple na kuželovitém vrchu

není známo; stojí nepochybn již od objevení prvních poustev-

ník. Mnohem starší jest pšina, která nyní nahoru vede, nebo

po ní kráelo zajisté již staré obyvatelstvo ecké, jež tam pi-

nášelo obti bohm domácím. Až do r. 1894 byla tam mnohem
menší kaplika, z kamení na sucho vyzdná, nyní vystavn jest

kostelík na vápno s omítkou uvnit, v nmž dv klenby tvoí

strop, k nmuž bidlicová stecha tíží svojí piléhá. Šíka sta-

vení obnáší šest metr, délka devt a pl metr, výška ku po-

kraji stechy ti a tvrt metr. Zaízení vnitní jest vesms
nové a dkladné, i nádoby oltání ponechány jsou tam k obec-

nému použití. Ped vraty kostelními jest malá cisterna, poklo-

pená kamennou deskou, jež se napluje vodou dešovou pomocí

žlábk.

Pi stavb kostelíka vznikl spor mezi Lavrou a klášterem

Sv. Pavel, ježto mniši Svatopavelští tvrdili, že jim náleží ást

vrchu a že Lavriotští nemají práva bez jejich dovolení starou

kapli boiti a novou stavti. Protátský soud nemohl obé strany

porovnati, šlo se tedy do Soluna; mezi tím misti pracovali

dále a když kostelík byl hotov, bylo po soudu. Za píinou
stavby musela býti opravena stezka na vrch, nebo krom ka-

mene všecky ostatní poteby stavební byly dopravovány pomocí

mul, voda nošena od Kereše, a za jednu oku (nco více než

kilogram) placen jeden groš. Výlohy kryl bývalý patriarcha Jo-

akim III., který také etl tam první mši 6. srpna r. 1895,

nebo kaple vysvcena ke cti Promnní Pán.
V pedveer toho dne bývá na vrcholu Athonu nejživji.

Každoron schází se tam na dv st mnich, aby pítomni

byli celononí bohoslužb a následující liturgii. Ti pak se úastní

obda, jejž pes noc pipravují u kapliky dolejší klášterníci

Lavriotští. Po celou noc udržuje se nkolik oh na vrchu za

píinou ohátí úastník. Potebné díví musí se však tam do-

pravovati. Mezi dvma skalisky jest zavšen železný prut, na

nmž se klepadlem oznamují hlavní oddíly služby církevní. Je-li

poasí tiché a nebe jasné, poskytuje východ slunce velebný po-

21*
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hled. Pi nestálé povtrnosti, jmenovit panuje-li vítr, odbývá

se slavnost u kaple Bohorodiky.

Slezeni Hory vymáhá dost potu a únavy. Cesta zpátení

jest o mnoho kratší, schdnjší, tak že po tech hodinách se

dostáváme opt k hlavní cest, která vede do škitu sv. Anny.

Nespcháme tam pímo, nýbrž uiníme zacházku, abychom na-

vštívili místa sice neplodná a odlehlá, ale pece od poustevník

obydlená. Tak zdvihá se nad Kereší v ostrém profilu skalnatý

kužel, na jehož vršku stojí kostelíek, zasvcený proroku Eliá-

šovi, o nco níže v poloze skrytjší nalézá se druhý kostelík

sv. Basileia a pi nm tvero chaloupek, kteréžto osídlení tvoí

zvláštní škit, jenž však má nouzi o vodu a proto lidnatost jeho

bude vždy obmezená. Mnohem výhodnjší postavení má Katu-

naki pod vrchem sv- Eliáše, kdež stojí dvanácte skromných

domk, jejichž obyvatelé hlavn na almužnu odkázáni jsou,

nebo pouhá výroba lžic, kterou provádjí, mnoho jim nevynáší.

Klášter Russik podporuje ochotn mnichy, kteí vedou život

stídmý a jsou skromní v potebách svých Místo jest osazeno

poustevníky již od dob dávných. Nkdy žili tam výhradn Ka-

ramanliové, t. j. kesané turetí z Malé Asie. Od Katunaki pu-

stíme se ješt níže, až se octneme u malých vrátek, které uza-

vírají vchod do jakési rokle; to jest vyhlášená Karulja, kde se

nalézá sedm pousteven ve skalnaté poušti a v každé po jednom

poustevníku.

Sestup k nim jest prazvláštní a vyžaduje stízlivou hlavu,

nebo množství kamenných schod vede dol tsnou skalní

rozsedlinou. Kde kamenitý útes zabraoval poízení schod, tam

vydlabány aspo díry, aby nohy o nco opírati se mohly. Pro

vtší bezpenost lezce upevnn jest po stran provaz nebo

etz k držení. Stupn a útesy stídají se vícekráte, než se

pijde k první poustevn, která zízena jest pod ohromnou

pevislou skalou. U ní nachází se kostelík, stojící ve stínu n-
kolika mandlovník na vyzdné terasse. Tam scházejí se oby-

vatelé karulští v nedli a ve svátek k slyšení liturgie. Dole

pod kostelem vede chodník dále k jiným chaloupkám, které

jako hnízda vlaštoví ke skalním stnám zdají se býti pilepené.

Moe však leží ješt hluboko pod námi a jest pístupné zp-
sobem kromobyejným, totiž když se spustíme vyzdnou šachtou

po žebíku. až ke hladin moské a vstoupíme do lodky, tam se
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nacházející a vyplujeme ven jako z njakého pístavu. Stejné

myšlenky použil jistý mnich, aby od lodník okolo plujících

vyprosil almužnu. V otvoru, studni se podobajícím, stojí žebík

o dvaceti píelích, po jejichž slezeni nutno kráeti opatrn

ješt nkolik metr níže, než se pijde k místu, kde jest upev-

nná ty, na kteréž jest uvázán provaz, a na jeho konci košík,

jenž tak hluboko visí, aby z loky lehce dosáhnut býti mohl. Do

nho vkládají se krom menších dárk penžitých chléb a jiné

potraviny. Osadníci Karulje jsou vesms mniši ruští, kteí

bývají vydatn podporováni od svých krajan, nebo jinak by

místo toto bylo liduprázdné. Koho vábí také kamenitá pouát,

v níž není vody ani paliva, kde letním žárem vyprahne dosti

skrovná vegetace a boue moské tu nebo onu chaloupku odnésti

hrozí, tomu Lavra sv. Athanasia udluje dovolení, usaditi se

v tomto míst nehostinném, nepožadujíc od poustevník tam

žijících obvyklého poplatku.

Vracíme se jako z pochmurného podsvtí a spcháme po

dosti bídné cestice do škitu sv. Anny, nedaleko ležícího, jenž

se skládá ze dvou ástí, prost nazvaných Malá a Veliká Anna,

které dohromady 80 domk ítají. Poslednjší obsahuje vtšinu

kellií s kostelem; oddíl menší jest jaksi filiálkou, nebo veškitu

hlavním není dost stavebního místa. Leží v nepatrné vzdálenosti

od nho a skládá se z desíti pousteven. Ku behu moskému
jest hodina cesty po píkrém svahu. Tam lze spatiti zbytky

starého zdiva, kde v 11. století prý stál klášter Bohorodiky

zvaný Vulevtirion, jenž patil již tenkráte k Lave, nebyl však

nikdy valné zalidnn, nebo trpl mnoho od loupežník. R. 1320

žil v nm pouze jediný mnich jménem Gerontios. V r. 1572

vystavli njací poustevníci své chýže vysoko nad klášterem

starým, kde jest nyní škit a když poet jejich se rozmnožil,

zaízen také okolo r. 1620 malý kostelík, který však teprve

o šedesát let pozdji byl zvtšen.

V Lave sv. Athanasia žil tehda bývalý patriarcha Cai-

hradský Dionysios, jenž znané pispl k oprav kostela a když

pišlo nkolik mnich maloasijských, kteí jsouce na útku,

patu jedné nohy sv. Anny s sebou nosili, na radu patriarchovu

usadili se ve škit, pi emž on jim byl nápomocen i penzi.

Od té doby zobecnlo jméno škitu toho sv. Anna. Kostel ny-

njší i- li kyriakon pochází z r. 1752.
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Prostedky k stavb jeho poskytl knz Filotheos z Pelo-

ponnésu. Tenkráte pistavna i trapeza k spolenému pohoštní.

Blíže kostela, jako obyejn, stojí stavení obecní. Jistá stará

vž sloužila nkdy k ochran poustevník ped nájezdy pirát.

Domky rozptýleny jsou po stráních skalnatého údolí, každý má
malou zahrádku a pouze pebytku vody jest dkovati, že v nich

nco roste a že lidé tam mohou žíti. Voda pramení nad škitem

ze skalní rozsedliny a rozvádí se po žlabech ke každému obydlí,

kde napluje vodo'emy, ze kterých se vypouští k zalévání zá-

hon a strom. Uvádí v pohyb i jedno mlýnské složení a val-

chu, nebo hlavním zamstnáním škitník jest výroba vlnných

epic mnišských. Škit tento má tu výhodu, že má jisté roní

píjmy. V msíci ervenci odebere se pedstavený škitu (dikej)

do nkterých vesnic, které leží uvnit zálivu Svatohorského, je-

jichž obyvatelé pinášejí dobrovolné dary, záležející v rzných

pírodninách; tyto pak se ve škitu prodají, což vynáší tolik,

že osadníci nemusejí obecní pokladn doplatky odvádti. Škit

obývá asi 200 osob národnosti ecké, které si osvojily aspo
ásten i jazyk ruský, nebo klášter sv. Pantelejmona a škity

ruské jsou hlavními odbrateli jejich výrobk. Pro snadnjší

spojení s nimi vydržuje škit zvláštního lodníka, jenž za uritý

plat peváží mnichy škitu do kláštera ruského a nazpt. ád
škitský potvrzen byl od patriarchy r. 1843, což se stalo k nalé-

hání škitnik samých, nebo Lavriotští velmi je utiskovali. Ná-

sledkem vznášených žalob byli vysláni z Caihradu dva bisku-

pové na Sv. Horu, aby spolen s 19 kláštery (nebo Lavra po-

rad se nezúastnila), záležitost prozkoumali, naež ád, obsahu-

jící dvacet lánk, od obou sporných stran byl pijat. (Viz sta

o ádech str. 138 si.).

Škit má ídkou vzácnost historického významu. R. 1730

byla tam sepsána kronika místní k naléhání nkdejšího biskupa

Neofyta z msta Arty v Epiru. Vedle jiných relikvijí chová se

tam hlava novorauenníka Makarija, který v mládí svém násiln

byl poturen, na Sv. Horu uprchl a ve škitu dvanácte let prožil.

R. 1590 odešel do svého msta rodného Brussy, kdež sat. Projdeme

škitem od východu k západu. Od poslední poustevny vine se

cesta po svahu dol k jedné brance, která v dávných asech

snad se zavírala. Vysoké, nepístupné skály chránily škit jako

hradby, otvírajíce se pouze na jedné stran, kde možno se
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prodrati násilím, odtud na západní stran ona branka s kle-

nutím.

12. Sv. Pavel (. Agiu Pavlu).

Jsme na majetku kláštera Svatopavelského, jemuž patí

také škit, okolo kterého cesta naše vede, rozložený na behu
moském, ítající asi 40 úhledných domk. Následkem výhodné

polohy proti jihu daí se tam stromm citrónovým a pomeran-

ovým, které celé to místo v zahradu promují. Za to další

okolí jest vesovité a bez stromoví, jako vbec nižší pásmo po

celém Athon. Kostel škitu zasvcen jest Narození P. Marie.

Na jednom konci osady stojí stará, ale ješt dobe zachovalá

vž, jež prý pochází z 10. stol., kdy žili Athanasios a Pavel,

První, kdo se usadil v místech tchto, byl r. 1760 multanský

mnich Daniel, jenž se zanášel také praxí lékaskou. Žil tam

padesát let, pozdji tam pišli jiní vzdlanjší lidé, ztrávili tam

dlouhá léta i zemeli. Nezi nimi byl Gerazim, dívjší biskup

v Alepp, Theofan, metropolita Lakedemonský, mnich Visarion,

ueník Evgenia Vulgarisa, Ananios, knz z Trapezunta, jenž se

dokal stáí 110 let.

Od škitu, jenž se nazývá obecn také škit nový, ítá se

hodina cesty do kláštera Sv. Pavla. Pekroíme-li potok, který

pijímá vody své ze severního boku Athonu, opustíme úpatí

podle nhož vedla cesta naše od údolí Morfinského, kterážto

obchzka trvala skoro deset hodin. Vysoina, která tvoí roz-

vodí východo-západní a spojuje vrch Athonu s pohoím ostatním,

jest složení jiného. Skládá se z felsitu, jenž zde na povrch vy-

stoupil. Od temene Athonu táhne se rýha pímo dol, kde na-

bývá znanjší šíky a za odtok vody slouží, plní koryto po-

toka, jehož ústí do moe úpln jest zaneseno, štrk, písek, bal-

vany nahromadily se tak, že voda teprve pi vtším rozvodnní

prudkým pádem do moe se vlévá
;
podobn i menší brázdy

pijímají vody snhové nebo dešové. V nkterých zstává sníh

ležeti až do léta. Úžlabí nejvtší nese název ecký „Xiropota-

mos u
(suchý potok) a toto jméno pešlo i na zakladatele Pavla

Xiropotamského.

Životopis jeho uvedl jsem v pehledu djepisném (str. 29), kde

jsem se zmínil o promn jmen klášterních Xiropotam a Sv. Pavel,
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jakož i o pechode kláštera do rukou mnich srbských. TecE

pojednám pouze o pítomném stavu kláštera.

Barskij r. 1744 udává, že klášter nemá ani dvora a proto

že jest píliš tsný, ale od té doby "se zmnil, nebo na dvoe
stojí prostranný kostel, obklíený se tí stran budovami klášter-

ními, vysoká ze proti východu nahrazuje hradbu a pouze v tuto

stranu mohl by se rozšíiti dvr klášterní odkopáním strán.

Klášter vystavn jest na skalnatém výstupku, jenž smrem k zá-

padu se koní vysokou stnou, tak že od té strany nejmaleb-

njšího pohledu poskytuje. Vchod do kláštera jest od jihu.

Hlavní chrám poal se stavti r. 1839 a dokonen pomocí ru-

skou r. 1844. Do první pedsín vede pt stup, pedsí druhá

oddlena jest od pvnice pouze dvma sloupy, stecha pokryta

olovem. Má dv veliké a tyi menší kopule. Výroní svátek

odbývá se na Hromnice (2. února). Díve byl patronem kláštera

sv. Jií, nyní jest mu zasvcena pouze jedna kaple, jež pista-

vna jest ke kostelu, druhá kaple, na právo zaízená, zasvcena

jest památce blaženého Pavla. V chrám stnomalby ješt není.

Jest prost vybílen, ale iní se pípravy okrášliti jej freskami.

Nynjší ikonostas pokládá se také za prozatímní. Bedlivého po-

všimnutí zasluhuje jeden kíž oltání, jenž zhotoven jest ze

deva a jeví na obou stranách vydlabané prohlubiny, ve kterých

umístny jsou pod sklem obrázky, provedené na pergamenu bar-

vami a zlatem. Kde jaký nápis te se po latinsku, písmena jsou

formy gotické. Obrázk tch je v celku 56, po 28 na každé

stran. Pedstavují veliké svátky celého roku, apoštoly, proroky

a andly; devt obrázk schází.

Podle tvrzení domácích mnich pochází kíž tento z doby

Konstantina Velikého, emuž však malba i písmo nikterak ne-

nasvduje. Druhý kíž na prst tlustý a 21 cm. dlouhý, jest

pouze ástkou kíže vtšího, který se chová nyní v kláštee Xi-

ropotamu a z pravého kíže Kristova prý pochází. Nápis slo-

vanský na nm vyezán nkdy pozdji. Nemén vzácný je dar

sultánky Marie, dcery Srbského despoty Jiího, který vlastno-

run klášteru pinesla, a pouze na beh vystoupila, kdež na

památku toho postaven kíž. Jest to pás z nkolika lánk se-

stavený, umlá práce zlatnická. Na každém lánku pipevnno
jest po tech zrnech myrrhových, pinesených prý temi sv. králi

od východu do Betléma. Kdysi pás tento byl majetkem císa
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Byzantských. Dále chovají se tam dva obrazy menšího rozmru,
jeden skládací, 24 malými obrázky na pergamenu obroubený,
druhý jest malba na skle, okolo které se nalézá ada miniatur
s nápisy. Soud podle jmen latinských, snadno lze míti za to,

že jak obrazy, tak i kíž svrchu popsaný byly zhotoveny v Itálii

k emuž poukazuje i tradice, že t. obrazy náležely papeži Sylve-
strovi. O kíži neví se, kdy a jak do kláštera byl pinesen.
Mezi kelliemi jsou zaízeny ješt ti kaple. Zvonice vystavna
r. 1820, téhož asu i trapeza v západním kídle, které ostatn
tvoí prelí kláštera proti moi a bylo r. 1894 zcela pesta-
vno. Fial k svcení vody schází, obad dotyný odbývá
se v pedsíni kostelní. Vž i-li pyrgos starého pvodu stojí zvláš
na vyvýšeném míst.

Ke konci 14. století byl klášter úpln na mizin, dostal
se v podruí kláštera Xiropotamu a r. 1400 prodán dvma mni-
chm srbským, kteí našli v tehdejších vladaích Srbských své
dobrodince. Ve století 16. podporovali klášter také knížata Mul-
tanští. V první polovici 18. stol. pešel v držení Rek, byl však
obydlen slab, nebo r. 1744 našel v nm Barskij pouze ti mni-
chy. Nyní bratrstvo jeho ítá asi 70 len. Sv. Pavel patí mezi
kláštery majetné, nebo zachoval sob metochy, ležící v ruské
Bessarabii, jinak má pozemky na Kalamarii, Kassande i Provlace
V knihovn chovají se krom rukopis eckých také slovanské
ve zvláštním oddlení; zachovalo se tam nkolik listin srbských
z 15. vku.

Klášter vzdálen jest od pobeží asi tvrt hodiny. Po pravé
stran potoka vidti vž a okolo ní zahradu zelináskou. Jest
na snad domnnka, že to jest bývalá arsana, která následkem
stálého nánosu s výšin Athonských se stala nezpsobilou ku
pechovávání lodk. Nový pístav upraven jest na protilehlém
behu potoka, ale pi samém moi.

Do Kareje trvá jízda plných pt hodin. Cesta vede po
stráni na vysoký heben horský, kterého nepetržit se drží až
nad Karejl samou. Cestujeme ve stínu buk a jedlí podél hranic
tch klášter, jejichž majetek zde se koní. Kde kázala nutnost,
vsazeny jsou mezníky; kde cesty se kižují, tam postaven jest

jednoduchý kíž. Hlavní kižovatka nalézá se u kíže Xiropo-
tamského, odkudž na východ vede cesta do Kareje, na západ
pes klášter Xiropotam ku pístavu Dáfin. Lesy Sv Pavla roz-
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prostírají se také ješt na východním boku pohoí, kde leží druhý

klášterní škit, jménem Lak (Lakos), jehož obyvatelé byli nkdy
mniši slovanští. Škit vznikl tehdy, když Sv. Pavel byl srbský.

Když klášter zchudl, škit byl opuštn, až jej r. 1754 obnovili

mniši rumunští. Kostelík sv. Dimitrije r. 1900 byl pestavn.

V 16 poustevnách žije asi 40 mnich. Poloha škitu toho liší se

od polohy škit ostatních tím, že domky jsou roztroušené v hlu-

bokém a úzkém údolí, tak že nelze od jednoho k druhému do-

hlédnouti. Roku 1899 byl škit v nebezpeí, že vyhoí, nebo ne-

opatrností uhlí vznikl lesní požár, a pouze té okolnosti, že

domky sem a tam ojedinle stojí, mají osadníci dkovati, že

pouze jedna chaloupka shoela.

13. Dionysiat (. Dionysiu).

Druhý klášter, na jihozápadním behu poloostrova ležící,

jest zasvcen Janu Ktiteli, ale jinak jest všeobecn znám

pode jménem Dionysiat, podle zakladatele svého, poustevníka

Dionysia. Mže se k nmu od Sv. Pavla po suchu i po moi.

První cesta trvá nejmén hodinu, nebo poutník musí pelézti

nkolik výbžk horských, kdežto jízda v loce vyžaduje pouze

tvrt hodiny. Poloha kláštera jest obdivuhodná, nebo na kže-

lovité skále zdvihají se stny, jmenovit od strany moské, do

znané výšky, které s mnohými poschodími, pavlaemi a okny

pohled velezajímavý poskytují. Vysoká vž s cimbuím dodává

klášteru podoby stedovkého hradu, do nhož pístup jest pouze

jedinými vraty od jižní strany, kde se nalézají také všechna

stavení hospodáská. Ne nadarmo nazýval se Dionysiat pvodn
„Nový Kámen", než se nynjší pojmenování jeho ujalo. Dvr
klášterní jest nepatrný, jak ostatn pi poloze jeho nemže ji-

nak ani býti. Kostel nestojí sám o sob, nýbrž piléhá k vži

a pes svou tsnotu má na olovné steše pt kupolí, dv ped-

sín a malou kapli jako pístavek. Uvnit jest dosti tmavý, tak

že fresky jedva rozeznati lze. Brockhaus 1

)
pijal do knihy své

o Athon vyobrazení prostedních dveí do kostela vedoucích,

jež se vyznamenávají výtenou devoezbou. Chrám, v nynjší

své podob pochází od Multansko-Valašského knížete Petra z r.

1647. Vž jest starší r. 1520 Podobn jako kostel, trapeza

') Brockhaus, Die Kunst in den Athos-Klóstern, píloha 31.
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není stavením zvláštním, nýbrž umístna jest v jednom kídle

chrámu nejbližším, malba její se chválí a provedena byla ná-

kladem Multanské knžny Roxandy, která velikou dobroditelkou

kláštera se stala, když r. 1535 vyhoel a následkem toho se za-

dlužil.

Dva obrazy požívají u mnich veliké vážnosti
;

jeden

z nich, pedstavující Matku Boží, platil již v 7. století v Cai-

hrad za zázraný, obyvatelstvo usilovn se modlilo k nmu pi
obléhání Caihradu od Arab. R. 1204, když kižáci dobyli Ca-

ihradu, odvezena ikona tato do Trebizondy, kdež ji císa Ale-

xios Komnenos III. daroval mnichu Dionysiovi pro nový klá-

šter ; r. 1786 obdržela stíbrný obklad i-li ízu.

Známý Evgenios Vulgaris uchýlil se po rozpuštní školy

Vatopedské r. 1758 tžce jsa nemocen do Dionysiatu, aby se

léil pod dozorem praktického lékae mnicha Nikefora; vyvázl

šastn a po uzdravení svém pipsal tento verš (v pibližném

peklade z eckého) k té zázrané Matce Boží, ped kterou se

vroucn modlíval: Života dárce nosíš v rukách svých, oživiž

mne, smrt nesoucího, v pažích svých.

Obraz druhý, Jan Ktitel, taktéž starožitný, okován byl

zlatem a stíbrem r. 1564 nákladem vévody Valašského Ale-

xandra. Relikvije uloženy jsou ve skíni, na zpsob kostela s 5

kupolemi zhotovené, s letopotem 1515. Drahocenným pokladem

zdá se býti pravá ruka Jana Ktitele, od lokte až k prstm sá-

hající, okrášlená bohat perlami a brilianty. Nalézala se v po-

kladnici sultána Mahmuda, odkud jistým dragomanem jménem
Janakiem r. 1810 odcizena a pinesena byla do Dionysiatu, kde

se on sám stal mnichem. Díve však ztratili mniši ást lebky

Jana Ktitele taktéž v bohaté ozdob, a to ve válce ruskotu-

recké za vlády Kateiny II., když relikvije za úelem bezpenj-
šího úkrytu byly peváženy na ostrov Agiostrati, vojenská lo
turecká plující zajala a co u nich bylo cennjšího, za koist svou

prohlásila.

V kláštee zaízeno jest sedm kapliek. Ta, která se na-

lézá u hlavního chrámu, pokládá se za nejstarší a byla prý za-

ložena od samého Dionysia, jehož pamt se slaví 25. ervna.

Na svátek narození Jana Ktitele (24. ervna) pipadá pout klá-

šterní.



332

Mnich žije tam asi sto v kinovii. Dionysiat má severn

na poloostrov Athonském filiálku, t. j. nkdejší samostatný klá-

šteík Monoxylit, jehož území hlavn jako vinice se vzdlává.

Dvory poplužní má na Provlace a Kalamarii, sady olivové na

ostrovech Tassu a Limnu, pousteven v okolí klášterním nalézá

se osm. Bibliothéka jest bohatá na rukopisy o 588 svazcích,

archiv však jest nepatrný co do potu dokument. Nejznámnjší

listinou stala se bulla Alexia III., císae Trapezuntského, ve

které se jedná r. 1375 o vystavní kláštera. Jiná bulla z r.

1366 poukazuje k metochu na ostrov Limnu. Z obou tchto

letopot vysvítá, že r. 1375 jednalo se patrn pouze o pe-

stavbu kláštera, již díve stávajícího. O tom svdí i podpis

Dionysialského igumena Theodosia na dvou zlatých bullách áe
Štpána Dušana z let 1347 a 1348, jak podotknuto již v pehledu

djepisném (str. 79). O mnichu Dionysiovi jest nedostatek dat hi-

storických. Pouze podání ústní vypravuje o jeho psobení a jest

základem životopisu jeho, obsaženého v Athonském Pateriku. Dio-

nysios narodil se v krajin Kostunské, v jižní Makedonii ve

vesnici Korica. Rodie jeho mli v držení živnost rolnickou, ale

dbali pece o vzdlání syna svého. Dali mu seznati cviení klas-

sická, z ehož pak se zrodila u nho taková touha po vyšší

dokonalosti, že odhodlal se zíci se svta veejného a služb

božské se vnovati. Dionysios ml bratra o 18 let staršího,

který byl mnichem a tehda již igumenem Athonského kláštera

Filothey. K nmu odebral se Dionysios, když dosáhl 20. roku

vku svého. Po obyejném ase zkušebním byl za mnicha po-

stižen a pozdji také postupn i za jáhna a knze vysvcen.

Ale v kláštee cítil se jako v okovech, byl roztržitým, nepokoj-

ným a pál sob vele oddati se modlitb srdení a stálému

postu. Rozlouil se s bratrstvem a vyhlídl sob jeskyni na zá-

padní stran hbetu Athonského, kde také bylo zídlo vody. Na

tom míst ztrávil Dionysios ti léta, živil se nejvíce plodinami

lesními, jen když se mu chtlo chleba okusiti, spustil se dol
do kláštera. Svatý život jeho pilákal mnohé mnichy, kteí se

usadili poblíže jeskyn a jej za svého duchovního uznávali. Na

výšin bylo však v zim dosti studeno, proto uposlechli pou-

stevníci rady Dionysiovy, aby se pesthovali níže ku behu
moskému, kde sob malý škit zaídili. Dionysios picházel mezi

n pouze v sobotu a nedli, aby sloužil liturgii a je pouoval.
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Jednou o noních službách božích vidl na skále pobežní divné

svtlo, které siln hoelo až do svítání. Když se opakovalo tak

po nkolik dní, oznámil Dionysios pípad ten poustevníkm, na-

ež všickni souhlasili v tom, že jest to znamení, aby v místech

tch vystavli klášter ke chvále a cti Jana Ktitele, pedchdce

Pán. Zapoali ihned dílo sami, oistili místo stavební a dali se

pedevším do stavby vže. Ale práce bylo mnoho a prostedk

málo. Proto velice vhod pišla Dionysiovi zpráva, že bratr jeho

Theodosios stal se divným ízením božím z igumena Filothej-

ského metropolitou Trapezuntským. Vypravil se tudíž s jedním

uenníkem do Trapezunta k bratrovi, od kterého byl pedstaven

císai Alexiovi, jenž pijal pod ochranu svou nový klášter, na

jehož dokonení a vydržování uril tisíc stíbrných penz kaž-

doron z dchod zemských, což také zlatou bullou r. 1375

potvrdil. Na to pokraováno ve stavb, prostedky penžité

však nestaily. Odebral se tudíž Dionysios do Trapezunta po

druhé a byl od panovníka hojn obdarován. Po návratu svém

však našel klášter od loupežník vydrancovaný a opuštný

od mnich, kteí do otroctví byli odvleeni. Jako starostlivý pa-

stý stáda svého, vynaložil Dionysios peníze darované na vy-

koupení klášterních bratí ze zajetí a vypravil se po tetí do

Trapezunta, aby opt prosil o pomoc, ale nedokonil dílo své,

nebo zemel v Trapezunt ve vku 72 let. Tam také pocho-

ván. Uenníci jeho vrátili se s dary císaskými do kláštera.

Nástupcem Dionysiovým stal se otec Dometián, vrný soudruh

jeho.

V 15. vku proslul na Hoe Athonské otec Nifon, jenž se

stal patriarchou. Pišel již jako mnich r. 1460 a usadil se

v Kareji, kde sob chléb vydlával pepisováním knih. Potom

rozhodl se pro život spoleenský a vstoupil do kláštera Dio-

nysiatu, kdež pro své ctnosti a písné zachovávání pravidel e-
holních brzo se stkvl jako vzor povolání mnišského. Tam pijal

i svcení knžské. Když se uprázdnila metropolie v Solun, byl

otec Nifon zvolen od duchovenstva a lidu za metropolitu a za

nedlouho potom, když zemel patriarcha, povýšen byl i za jeho

nástupce. Patriarchou však dlouho nezstal, nebo panovali v Ca-

ihrad tehdy již Turci. Pihodilo se jednou, že Nifon potkav

na ulici sultána, nevzdal jemu požadované pocty, zaež byl ve-

ejn potupen a poslán do vyhnanství do Drinopole. K žádosti
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knížete Valašského Radu (1493—1508) obdržel dovoleni, aby

se mohl odebrati do Valašska k uspoádání tarajší církve,

která trpla nemalými vadami. Úsilné snaživosti jeho podailo

se reformy ve správ duchovní provésti, pomry klášterní re-

organisovati a u lidu takové obliby dosáhnouti, že byl zván

novým Zlatoústým. Dostal se však s knížetem Radu do váž-

ných spor, pro které opustil Valašsko a vrátil se na Sv. Horu.

V Dionysiat nikdo ho již nepoznal a on rovnž nedal se znáti,

nýbrž hlásil se jako cizinec, jenž chce v kláštee žíti. Službou

jeho bylo pivážeti s mezky klášteru palivo. Ale dlouho nez"

stalo taj no, kdo skrývá se pod prostým odvem devorubce.

Igumen dozvdl se od píchozích cizinc, koho hostí, naež

bratrstvo vyšlo vstíc velikému Nifontovi a vzdávalo mu est

jako bývalé hlav církevní až do smrti jeho. Dosáhl vku
90 let.

Památka jeho položena na 11. srpen. Pozdjší knížata

Valašští namáhali se, aby obdrželi njakou relikviji svého dívj-

šího církevního správce, proto byla jim dána jeho lebka a pravá

ruka, za což oni navzájem dali ásti relikviji Jana Ktitele a z-
stali po dlouhý as dobrodinci kláštera.

V Dionysiat složil slib mnišský otec Nikodém, jenž byl

plodným spisovatelem Svatoborským. Narozen byl na kyklád-

ském ostrov Naxu, odbyl sob školy ve Smyrn a pišel r.

1775 na Athos, vstoupil do kláštera Dionysiatu, kdež zastával

služby písae a peditatele. Po njakém ase pesídlil do jisté

kellie blíže Kareje a oddal se úpln spisovatelství, sestavoval

životy svatých otc a rozmanitá pro duši užitená pouení.

Všech jeho spis vydaných i nevydaných poítá se 47 kus

;

mezi nimi jest i Synaxar o tech dílech, spis to znamenitý.

Krom toho napsal nepehledný poet modliteb, písní a jiných

drobnjších vcí. Po krátké nemoci skonil pilný tento pra-

covník na poli bohosloveckém inný život svj ve vku 60 let

r. 1809.

14. Grigoriat (. Grigoriu).

Od Dionysiatu smrem k severu nejbližším klášterem jest

Grigoriat. Lodkou lze cestu k nmu vykonati za nkolik minut,

po suchu za hodinu, ježto nutno pelézti vysoinu, za kterou

Grigoriat v zátoce se nalézá, takže od blízkého Dionysiatu nelze
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ho vidti. Stojí na skalním útesu, jen že o mnoho níže. Pístup

k nmu jest snadnjší, než ke klášteru pedešlému. Jako tam,

i zde ídila se výstavnost pvodn podle místa. Za návštvy

Barského nebylo dvoru, r. 1761 klášter vyhoel, což zavdalo

píležitost pi nové stavb na malou prostoru dvorní pamatovati.

Zbytek vže pochází asi z dob dávných. Pi požáru pišly na

zmar listiny a jiné vci, tak že o vzniku kláštera pouze do-

mnnky panují. Povst dí, že tam žil v neznámé dob jeden

poustevník jménem eho (Gregorios), rodem Srb nebo Bulhar,

jenž se stal, nepochybn s cizí pomocí, zakladatelem kláštera,

Obr. 29. Klášter Grigoriat.

zasvceného sice sv. Mikuláši, nazývaného však pec Grigoriatem.

Protože zakladatel byl Slovan, obývali klášter také mniši slo-

vanští, jejichž poet na Athon se rozmnožil, když Jan II. Asn
Bulharský (1218—1241) opanoval krajiny ecké. Ve století 14.

podepisoval se igumen Grigoriatu na zlatých bullách áe Štpána

Dušana. Rekové se usadili v nm teprve po jeho vyhoení, když stál

již více let opuštný. Sousední Dionysiat pracoval již o to, aby

klášter tento promnil ve škit sob podízený, ale našli se Rekové

kteí se zasadili o obnovení Grigoriatu, což také r. 1783 šastn

provedli. Nejvíce píspvk poskytly zem rumunské, kde klášter

byl v dobré pamti, nebo mniši Grigoriatští vysvobodili kdysi

z otroctví nkolik obyvatel valašských, navrátivše je rodin-

nému životu.

Hlavní kostel jest stavení nízké. Má dv pedsín. Pista-

vna jest k nmu jedna kaple. Všechny stny pokryty jsou mal-
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bami obvyklého rázu. V jiných oddílech klášterních zaízeno

jest ješt patero kaplí, trapeza umístna jest uvnit kídla zá-

padního. V devadesátých letech minulého století rozšíen klášter

pístavkem smrem severním podél pobeží. Ze starších obraz

zachovala se Matka Boží, kterou darovala manželka knížete

Valašského Alexandra r. 1497. V kostele nalézá se také evange-

lium ecké s letopotem 1112. Z novjších rukopis budí pozor-

nost pojednání mnicha Visariona o tom, kterého dne má se od-

bývati památka za zemelé. Visarion byl vdcem té strany,

která hájila názor, že rekviem (parastas) písluší sloužiti pouze

v nedli, a ne v sobotu, jak chtli stoupenci ueného otce Ni-

kodéma. Jak ostatn známo, rozhodl patriarcha Theodosios

r. 1772 spor tím zpsobem, že dal za právo obma stranám,

aby se držely panujícího obyeje. K tomu pidružila se také

otázka, jak asto se má pistupovati ku pijímání. I v té vci

znla odpov patriarchova, že není na to njakých zákon,

nýbrž, že to závisí od jednotlivce, svátost pijímajícího. V kláštee

tomto žije na 60 mnich národnosti ecké. Nynjší kinovia za-

vedena r. 1840. Okolí klášterní jest hornaté, vody pitékající má
dostatek, zelináské zahrady nepatrné kousky, práv jako u Di-

onysiatu. Hlavní ást území klášterního jsou skalnaté strán,

kolmo z moe vystupující, jejichž vrchol pokrývá ídký les, který

teprv blíže horskému hbetu hustjším se stává. Mezi Dionysi-

atem a Grigoriatem utvoilo se v úžlabí vysoko ležícím malé je-

zírko, jehož odtok pi vtším navodnní jezera spadá pímo do

moe tvoe vodopád pes 50 metr vysoký.

Metochy drží Grigoriat pouze na poloostrovech Longu a

Kassande. Také nkolik kellií poustevnických jsou jeho

majetkem. Píjmy jeho z Rumunska obnášely díve ron n-
kolik tisíc frank, ty však odpadly, takže klášter od té doby

musí velmi spoiti, aby vyšel.

15. Simonpetr (r. Simopetra.)

„Šimonv kámen" po slovansku jmenuje se klášter, dv
hodiny od Grigoriatu vzdálený, jenž není již klášterem pobežním,

nýbrž vystavn jest na vysoké skále, takže z daleka se po-

dobá bílému sloupu nebo hranaté vži, jejíž stny prolamuje

množství oken, z nichž tyi ady jedna nad druhou obkli-

ují pavla. Byl to zvláštní nápad vyhlédnouti sob tuto skálu,
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která pouze od strany severní (kde také vchod avodovod se na-

lézá) jest pístupna, za místo stavební. Všecky místnosti klášterní

pokrývá jedna stecha, kostel i kapli, sál jídelní i malý dvr.
Podle Barského mly stejné zaízení i sv. Pavel, Dionysiat a

Grigoriat, ale tyto sob asem pomohly k místu vtšímu, kdežto

Simonpetr, a také vyhoel, zstal vždy obmezen na prostoru

pvodní. Ponvadž se nemohl rozšíiti, [stavlo se do výšky a

tesalo do hloubky, ímž vytvoen labyrint sklep, chodeb, schod

Obr. 30. Klášter Simonpetr.

a komor. Povst o založení kláštera tohoto podal jsem v pehledu

djepisném (str. 71). Úmrtí zakladatele jeho mnicha Simona, klade

se k r. 1287. Simon byl také prvním igumenem a poktil klá-

šter svj „Nový Betlehém", ale pozdji ustálil se název nynjší.

Okolo r. 1364 zvelebil a bohat nadal klášter Srbský despota

Jan Uglješa, jenž vládl v jihovýchodní Makedonii a v bitv

s Turky na Marici (1371) padl. Po smrti jeho odebral se nej-

starší syn jeho Jan na Sv. Horu a stal se mnichem pode jmé-

nem Joasaf v kláštee Simonpetr, kdež konal dlouhá léta službu

zahradníka a teprve na smrtelném loži se dal poznati, že jest

22
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syn késara Uglješi. Roku 1580 Simonpetr vyhoel a stál neoby-

dlen do r. 1622. Tehdy ujal se ho patriarcha Kyrill, jenž vydal

list pastýský, ve kterém vyzývá všecky pravoslavné, aby pi-

spli ku stavb kláštera ohnm znieného. Pi požáru udusilo

se mnoho mnich dýmem, ale vtšin se poštstilo pomocí pro-

vazu spustiti se dol.

Od vrat klášterních vstupuje se ihned na malý dvr, jenž

slouží hlavn ke skládání pineseného nákladu, který odtud po

celém kláštee na zádech roznášeti se musí, ježto mulové výše

nemohou. Kostel hranií se dvorem na stran východní. Jsa ob-

klíen jinými místnostmi, jest temný pijímaje svtlo pouze jed-

nou kupolí ve steše. Jest zasvcen Narození Kristovu. Pamtní
den zakladatelv svtí se 28. prosince. Klášter obývá na 65

klášterník, Rek, žijících z kinovii. Knihovna i archiv jsou

malé. Archiv má nkolik sigillion patriarch Caihradských a

diplom knížat Valašských, z nichž jmenovit Sibísko-Valašský

kníže Michal (r. 1599) byl velikým dobrodincem kláštera. Ne-

opatrností peka chleba vyhoel klášter opt r. 1891, pi emž
utrpl i kostel, a všecko, co bylo ze deva, vzalo za své. Vci
cennjší peneseny do podzemních komor a zachránny takto

ped zhoubným živlem. Z mnich nikdo nepadl za obt požáru,

mohli se spasiti tajným východem, jenž se nalézá na úpatí

skály. Igumen byl práv na zpátení cest z Ruska, kde se za

píinou sbírání milostin delší as zdržoval. V Caihrad dozv-

dl se o požáru kláštera a proto ihned vrátil se opt na Rus,

aby sob vyprosil povolení nové, pijímati píspvky na obnovení

kláštera. Se stavbou zapoalo se brzy, tak že za dv léta byl

klášter opt pod stechou. Bratrstvo mezi tím našlo prozatímní

útulek ve staveních vedlejších, která se nalézají opodál kláštera

a slouží úelm hospodáským. S pavlaí, zhotovených po posled-

ním ohni vesms ze železa, jest vdný rozhled na stranu zá-

padní, odkud také klášter malebn se vyjímá, pozorujMi jej

cestující na lodi, a to jako bílý sloup ze zelených houštin vy-

stupující. Pod námi otvírá se tsné údolí, které pímo k pobeží

se táhne a zárove ponkud se šíí, tak že tam jest dost místa

pro klášterní pístav. Krom stavení obytného a vlastní arsany,

kam se vtahují loky v as nebezpeí, stojí tam ješt vž
>

po-

cházející podle letopotu na ní oznaeného z r. 1567, do kteréž

dosud se skládá obilí, z lodí vynášené. Arsenadží dorozumívá
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se s klášterem nejoriginelnjším zpsobem, totiž pomocí hlásné

trouby, prosté z kry stromové svinuté. Chce-li s klášterem

vstoupiti ve spojení, dá urité znamení, naež na pavlai se

objeví mnich a zane rozhovor. Jest však potebí jistého cviku

k rozumní toho, co se mluví. Závisí to ovšem i na tichosti

povtí, aby tento prostonárodní telefon úinkoval. Z pístavu

vede do kláštera kivolaká cesta po pravé stran úžlabí ; stou-

pání trvá dobré pl hodiny, než se dojde k vratm.

Území Simonpetrské na Athon jest dosti rozsáhlé, ale

velice kamenité. Lesy ješt pokrývají svahy hebenu horského,

piln však se kácejí a runí pilou na prkna zdlá vají. Blíže

hbetu pohoí, kde prý za starých as stála osada pastý,

zvaných Vlach, jmenuje se jedno místo Anapavsa. Jsou tam

vysázeny stromy olivové a založeny vinice. O metoch tento

trval víceletý spor mezi kláštery Simonpetr a Xiropotam, až

konen piknuto právo prvnjšímu, naež Xiropotamci se do-

pustili ze záští pychu polního, t. vysekali stromy a vinné kee.

Simonpetr ml nkdy také na Kalainarii metoch, ale pišel

o nj následkem nesouhlasu bratrstva v rozepi soudní. Zbyly

mu pouze metochy na Kassande a Longu. Do Xiropotamu ítá se

ti hodiny, a to bud horem, kde se musí obejíti hluboký úval,

ve kterém potok dno skalnaté prorývá, tvoe hranici mezi Simon-

petrem a Xiropotamem, nebo dolem, kudy se dostaneme k paro-

plavební stanici zv. Dáfina.

16. Dáfina.

Starší pojmenování jest Dafna. Stál prý tam klášteík, je-

hož stopy však úpln~zmizely. V listin z r. 1038 uvádí se, že

na Sv.jHoe [vystavn jest ke cti sv. Mikuláše klášter, jenž

zove Dafna i Dochia. Název tento penesen byl na nynjší klá-

šter Dochiar, kamž se byli pesídlili mniši dafenští, když loupe-

živí Arabové klášter jejich pepadli a oloupili. Dáfina dlí se

na dv ásti. Rozkládá se na územích dvou klášteru Simonpetra

a Xiropotamu. Na obou stranách potoka hraniního bylo již ode

dávna po jednom domku, ve kterých bydleli mniši, pozdji pi-

stavna jsou ješt stavení jiná a rozšiována. Na levém behu
potoka stojí dm, zízený hlavn pro potebu kláštera sv. Pan-

telejmona. Simonpetr dal pozemek, Rusové pak peníze. Umístna

jest v nm pisárna ruské spolenosti plavební z Odessy a zá-

22"
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roven pošta. V pízemí jsou sklady, ve dvou poschodích byty

pro mnichy a poutníky ruské. V novjším ase pistavna i kaple.

Beh na stran pravé jest území Xiropotamské. Ped více než

dvacíti lety, když se zaídilo pravidelnjší spojení mezi Sv. Horou

a Caihradem i Solunem, vystavli podnikatelé dm hostinský

s tou podmínkou, že se stane po desíti letech majetkem kláštera

Xiropotamu, což se i stalo. Nyní bére z nho klášter nájemné.

Krom místností hostinských, nalézá se tam i kancelá ecké

Obr. 31. Pístav Dáfina.

(V popedí hrob eského botanika Formánka z Brna.)

agentury; v pízemí jest krám kupecký. V právo a v levo jsou

pístavky, obsahující skladišt. Dále u behu stojí nkolik jedno-

duchých chatrí rybáských a vtší stáj pro kon a mezky.

V nejstarším stavení usídlila se stráž celní a policejní.

V jiném domku otevena filiálka poštovní a provedeno spojení

telegrafické s úadem poštovním v Kareji. Do moe vystavna

hráz na 50 krok dlouhá a pimen široká. Tam se vstupuje

a vystupuje z lodk, které pivážejí a odvážejí cestující. Parníky

zastavují v jisté vzdálenosti od behu, zídka spouštjíce kotvy,

pivazují se jen k plujícímu sudu. Zaátkem r. 1845 vyslala
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vláda ecká na Sv. Horu agenta konsulárního pod záminkou,

že pijíždjí tam lodi za píinou obchodu. Všecky kláštery byly

proti tomu a vymohly si odvolání úedníka toho, nebo se obá-

valy, že i jiné státy by tam usadily své agenty, ímž by pibylo

mnoho lidí svtských, a to za obchodem nebo mamonem, kterého

rnnišstvo bez toho má se vystíhati.

Roku 1853 zamýšlel rakouský Lloyd zaíditi na Athon
stanici a pedložil píslušný návrh Protát. Tato by byla sou-

hlasila, ale když Lloyd žádal na první zaízení její píspvek
20 tisíc groš, sešlo z toho. Na Dáíin lze vždy dostati lo-

Obr. 32. V pístave Dáíinském.

kare, kteí za smluvený plat cestujícího ke klášterm a škitm

pobežním dovezou. K píjezdu parník dostavují se kirardžové,

t. j. držitelé mezk, kteréž píchozím nabízejí na cestu do

Kareje nebo kteréhokoli kláštera. Není-li hostí, odvážejí roz-

liné zboží obchodníkm Karejským. Další cestou k severu lze

jíti od Dáíiny po nízkém pobeží, nebo tu skály netvoí nebe-

tyný beh, jak jsme vidli od Sv. Pavla až sem. Kláštery

následující jsou snáze pístupné. Pímou arou dostihli bychom

Russika, ale jest nám uiniti odboku, nebo nejblíže na ad
stojící klášter Xiropotam leží výše na cest, vedoucí do Kareje.
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17. Xiropotam (. Xiropotamu).

Nkolik minut od Dáíiny pi ústí potoka, jenž nese jméno

Chloropotamos, nachází se arsana Xiropotamská, jež také slouží

za pístav lokám, na kterých se pevážejí mniši ze škit, pod

Athonem ležících a za skladišt obchodní, za což ovšem klášter

sob dává platiti. Na vyšším behu lze vidti rozvaliny vže,

jejímž úelem nepochybn bylo, chrániti pístav ped loupežníky.

Pes potok vystavn nedávno most kamenný, ídký to zjev na

Sv. Hoe. Pak jedeme po prudkém svahu, ale po dláždní, ve

14 vtších nebo menších serpentinách, než se octneme na terasse,

kde jest klášter rozložen. Ve století 5. stálo prý tam msto
Stratonika. Místa pro osadu bylo by tam dosti, a že nco tam

stálo, toho dkazem jsou starožitnosti z kamene tesaného, které

byly do zdí klášterních zasazeny a tím od zniení uchránny.

Tak na stran jižní vidti lze desku mramorovou, na které vy-

dlabán jest páv s rozpjatým ocasem, na zvonici pak dv bez-

vousé hlavy, z nichž jedna pedstavuje prý císaovnu Pulcherii,

druhá pak Pavla Xiropotamského
;
podle povsti t. platí za první

zakladatelkyni kláštera Sv. Nikefora, který prý se pvodn na

tomto míst nalézal. Klášter obnovil prý cis. Romanos Lakapenos

r. 924, ale bullu, která o tom svdí lze prohlásiti smle za pod-

vrženou (viz úsudek Porfyrija Uspenského v pehledu djepisném

— str. 30 si.). Domnívati se mžeme, že žil v místech tch delší

as u starce svého píchozí Pavel, jenž pesídlil pozdji na úpatí

Athonu, kde psobením jeho klášter vznikl. Podle povahy místa

nabyl tento Pavel píjmí Xiropotamský, ale klášter jeho nazýval

se klášter pán Pavlv. Již r. 1087 objevuje se na jedné listin

(v Russiku) samostatný podpis kláštera Xiropotamu vedle pod-

pisu Svatopavelského. Byly tudíž tehdy dva kláštery, za jejichž

zakladatele platil Xiropotamský a jméno jeho pilenno ke

dvma klášterm. Kdy a jak se to stalo, zstane nepochybn

navždy neobjasnno; lze pouze se domnívati, že brzy po smrti

Pavlov nebo o nco pozdji, po r. 1011, rozdlilo se bratrstvo

z neznámých píin. ást nespokojených mnich, snad také po-

strašených astými nájezdy moských, loupežník odešla dále na

sever a vystavla sob klášter zvláštní, který nazvala Xiropotam.

Není divu, že bhem asu pisvojili sob Xiropotamští otce Pavla

jako zakladatele svého. Snad sob pivlastnili také cennjší
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vci klášterní, jmenovit když klášter mateský tak hluboko

sklesl, že r. 1400 jako pouhá kellie prodán býti mohl.

Klášter tvoí pravidelný tverec, v jehož stedu stojí ko-

stel o mnoho nižší, než stavby jej obklopující. Dv kídla byla

v dob novjší pestavna. Na jihu nalézá se vchod do kláštera.

Starých ochranných vží již není, pouze zvonice zdvíhá se blíže

kostela. Kolem kamenné hlavy, která tam jest zazdna, nazna-

ena jest záe svtce a nadpis: „Sv. Pavel Xiropotamský, syn

jasného císae Michaela." Chrám zasvcen jest tyiceti muen-
níkm Sevastijským. V podob nynjší byl vystavn r. 1763.

Ze stechy jeho olovem pokryté vynívá sedm kupolí. Rozdlen

jest na pvnici, pedsí a portikus ; v pedsíni po obou stranách

zaízeny jsou kaple, fresky provedeny byly o dvacet let pozdji.

V peddveí zvení zazdn jest kámen barvy zelené, na povrchu

jeho vydlabán jest sv. Dimitrij v malých rozmrech, jenž prý

pochází z chrámu sv. Sofie v Caihrad. Za patrona kostela

platil ode dávna sv. Nikeforos. Když však mezi lety 1204 a 1224,

v as panství kižáckého v Caihrad nabyli mniši bohatého

záduší od potomk panovnické rodiny Rhangabé, pi kterém

byla také kaple sv. 40ti muenníkv, pospíšili sob a promnili,

jako za vdk, chrám svj také na poest tch svtc. Za nej-

svtjší relikviji pokládají Xiropotamští kíž, pocházející z pra-

vého kíže Ježíšova, 32 cm dlouhý, na dva prsty široký a na

jeden prst tlustý. Co jej iní ješt cennjším, jest díra pocháze-

jící prý od hebíka, kterým byl Kristus pibit. Kíž šestikoncový,

zlatem okovaný, chová se ve stkvostné skíni. Den pozdvižení

kíže (14. záí) platí v kláštee za veliký svátek. Za vzácnou

starožitnost pokládá se miska, vyrobená z drahokamu barvy

zelené, mající 15 cm v prmru, na jejímž dn vyezán jest

neobyejnou umlostí sbor andlský, provádjící liturgii a jméno

Pulcherie. Zlaté obruby, která nkdy na ní byla, již není. Za

nkdejší majetek císaovny Pulcherie pokládá se též stkvostn

upravený nákrník, v nmž zasazeny jsou ástice relikviji rozli-

ných svatých. Hl biskupská, obložená jantarem, ve kterém vy-

ryt jest letopoet 1685, náležela nkdy biskupovi Gedeonovi,

jenž v kláštee zemel. Umlé zlaté vyšívání, zobrazující císae

Byzantské, pochází ze zemí Multansko-Valašských a bylo pi-

neseno do kláštera r. 1759. Rukopis není mnoho. Ze zlatých

bull hodnovrné jsou pouze ty, které pocházejí od Palaiolog,
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a to ješt ne všechny, nebo bullu císae Andronika II. z r. 1302
nelze pokládati za pravou.

Na jižní stran blíže kostela stojí rotunda, t. j. ktitelnice

Mezi sloupovím zasazeny jsou mramorové desky s reliéfem klá-

štera z dívjších as. Voda pitéká do kláštera zvláštním vodo-

vodem. Na jedné kašn jsou vryta do kamene jména císa
Byzantských Romana a Konstantina s letopotem 6438 (= 930
po nar. Kr.) patrn za tím úelem, aby se udrželo v pamti
spojení císae Romana s klášterem. Kaplí jest v celku deset.

Výroní pout klášterní odbývá se 9. bezna (sv. 40ti muenník).
Poet mnich obnáší na 80. Žijí v diortu. Dvory poplužní má
klášter na Provlace a ostatních dvou poloostrovech. Sady oli-

vové jsou na Tassu. V nkterých mstech má klášter i metochy.
Díve brali Xiropotamští hezké píjmy ze zemí rumunských,
jmenovit když tam pijíždli v as rány morové se svým zna-

menitým kížem. Ped klášterem jest široké peddvoí, vesms
vydláždné, okolo nhož stojí stavení hospodáská. V jednom
kout vidti kapliku a pi ní hbitov, železnou míží ode dvora
oddlený. Na jiné stran jest zase besídka, u níž zaínají za-

hrady vtšího rozmru, než mají kláštery jihozápadní, kde pro
píhodnost místa nelze se zdarem provozovati zahradnictví. Do
Kareje jest pldruhé hodiny. Potebí pekroiti horský heben,
ke kterému až dosahují lesy klášterní, skládající se hlavn
z kaštan a jedlí. Uprosted lesa jest rozlehlá mýtina, jíž se

užívá ásten jako louky a ásten jako pole. Úroda sváží se

dol do kláštera. Na jižním svahu tohoto malebného pohoí na-

lézají se tyi kellie. V nejbližším okolí rozkládají se klášterní

vinohrady.

18. Russik (. Rossikon).

Mezi zahradami putujeme ke klášteru sv. Pantelejmona

i-li k Russiku. Cesta trvá pibližn hodinu. Po stran pravé

zstávají nám vinice, na levo rozkládají se sady s vyzdnými
píkopy, nebo píkrý svah strání pobežních vyžadoval zaí-
zení toto. Cesta postupn se snižuje, nebof Russik leží na behu.
Jednoduchá vrátka naznaují, kde poíná jeho území, na kterémž
záhy spatíme mnoho otevených kamenných lom, nebo stavby

kláštera ruského spotebovaly a potebují poád ješt mnoho
kamene. Jest to drobnozrná žula, která tam tvoí spodek horstva.
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Piblížíme se ke klášteru od strany východní, tedy vlastn od
zadu, nebo líc jeho obrácen jest k moi t. j. na jih. S této

strany vyjímá se Russik velmi nádhern, nebo smsice jeho
rznotvárných budov, stech a vží, blýštících se oken a ote-

vených pavlaí poskytuje pohled pekvapující. Není to klášter,

nýbrž spíše mstýs, kde na malou plochu se nahrnulo pes tisíc

osob, mnich i dlník, z nichž nikdo nezahálí, nebo každému
vykázána jest njaká služba nebo práce. Jako vely nebo mra-
venci hemží se sem a tam, a nikdy bezúeln. Mistr rzných
emesel jest tam dostatek. Potahy volské pevážejí rozmanité
hmoty stavební, mezci nosí náklady paliva, lodi a lodice kotví
v pístave, kdež rovnž vládne ilý ruch a pohyb, zvlášt vy-
náší-li se pivezené zboží na beh a do skladiš. To vše pi-
rozené tam, kde je mnoho lidí, a kde tudíž i mnoho poteb.
Ticho klášterní ovšem mizí, samotáství stává se tam satirou,

pobožnost zaíná na sebe bráti vzezení obchodu.
Jádro kláštera tvoí vysoké a dlouhé budovy, které ob-

kliují neveliký dvr, na kterém stojí hlavní kostel. Pdorys
má tvar rovnobžníka, jehož dv delší strany obsahují celly

mnišské, jednu kratší stranu zaujímá dosti prostorná trapeza,
v kídle východním jest nemocnice. Klášter jest ponkud po-
výšen nad pobežím, ale na samém behu moském zdvíhá se
ada dom jiných, v nichž se nalézají bu sklady, bu hostin-
ské místnosti k pijímání poutník a host. Spojí-li se jednou
tyto nové budovy se staveními staršími, jak prý se zamýšlí, roz-

šíí se klášter dvojnásobn a stane se nejvtším, nejlidnatjším,
nejbohatším ze všech klášter Athonských. Ovšem v poadí jeho,'

jako tetího lena v páté skupin, se tím nic nezmní. V jiných
vedlejších staveních jsou hlavn dílny emeslnické, byty dlnické,
stáje, sýpky, skladišt

; vše má vtší rozmry. Také o rozsáh-
lejší hbitov muselo býti postaráno, nebo nemine jednoho dne,
aby nebylo pohbu. Kuchyská zahrada leží na stran západní;
musí se v ní piln pracovati, nebo jinak by neposkytla po-
tebné zeleniny. Mlýny postaveny jsou jeden nad druhým, aby
se co nejvíce využitkovala skrovná síla vodní. V jednom zákoutí
nedaleko kláštera, chovají se vepi na prodej, nebo vykrmují
se snadno kuchyskými odpadky, kterých pi tak mnoholidném
stravování vždy bývá dostatek. Okolí jest lesnaté, sem a tam
stojí kellie, obydlené vesms mnichy ruskými, kteí obdlávají
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vinice klášterní. Cesta do Kareje vede po svahu pohoí
;

jest

potebí celé hodiny vytrvalé chze, než se vystoupí na heben
horský, pod kterým msteko se rozprostírá.

Za pl hodiny od nynjšího kláštera sv. Pantelejmona, pi-

piblížlme se k místu, kde uprosted dubového háje se nám
objeví budova klášterní. Jest to Russik Starý, jinak také Horní,

z nhož vzat byl podnt k založení Russika Nového i-li Dol-

ního. Jak v pehledu djepisném uvedeno, byl penechán r. 1169

mnichm ruským spustlý klášter Thessalonický, zasvceify veli-

komuenníku Pantelejmonovi, a proto pojmenován klášterem

ruským i-li Russikem. Do nho vstoupil r. 1186 Rastko, syn ve-

likého župana srbského Štpána, aby se proslavil svatým ži-

votem svým, pod jménem Sáva po celém pravoslaví. Podle zprávy

Barského žili v Russiku r. 1726 pouze dva mniši ruští a dva

bulharští. R. 1744 tam již Slovan vbec nebylo, nebo klášter

ten se dostal do rukou mnich eckých. Na zaátku 19. století

byly budovy klášterní tém na spadnutí. Ponvadž stavti se

muselo, rozhodlo se bratrstvo podniknouti stavbu radji na behu
moském, kde dosud pouze pístav klášterní se nalézal. Poloha

pobežní zdála se mnichm výhodnjší, jmenovit když loupež-

ník moských nebylo již se obávati. Stavba kostela a jižního

kídla klášterního zapoata r. 1814 s pomocí vojvody Valašského

Kallimacha Alexandra Skarlata, ale sotva byla ukonena a nový

igumen zvolen, vzniklo ecké povstání, následovala mnoholetá

válka a známá okupace všech klášter Athonských, jež trvala

deset let. Mniši se rozutíkali, igumen vrátil se teprve, když

vojsko turecké opustilo Sv. Horu. V letech tyicátých octnul

se klášter v postavení tžkém, ježto se zadlužil. Aby sob dobyl

sympathie a pomoci národa ruského, vybízeli se mniši ruští ku

vstupování do bratrstva. Tak dostal se do Russika také otec

Jeroným, jenž s tak zdailým výsledkem pracoval, že po uply-

nutí 30 let (r. 1876) za igumena zvolen otec Makarij a Russik

mezi kláštery slovanské vadn býti mohl. Poet mnich ruských
v

se rozmnožil, ale pece ješt zbylo v nm dost Rek, na které

bylo potebí bráti jistý ohled. Tento pevrat v kláštee neodbyl

se hladce, Protáta se mu vzpírala, tak že musel ke konenému
rozhodnutí býti povolán patriarcha Caihradský, a také ruský vy-

slanec byl nucen vlivu svého použíti. Mnichm eckým zajištn

smlouvou hlavní kostel k službám božím jazykem eckým. V tra-
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peze mají mniši etí sedti pi zvláštním stole. tení mezi

jídlem má se díti stídav ecky i rusky. Ale ekové vzdávají

se všeho úastenství ve správ klášterní. Kaž lemu jest volno

klášter opustiti, v kterémžto pípad obdrží jistou ástku penz,

podle toho, jak dlouho v kláštee žil. Úmluva tato platí až dosud

pes to, že poet ek valn se ztenil, tak že nemají v kostele

ani potebných pvc. Odbývá-li se výroní pout, koná boho-

službu vždy jeden z biskup eckých, na Sv. Hoe se zdržujících.

Mnich ruských od té doby pibývalo, bylo potebí roz-

množiti celly mnišské, zvtšiti místnosti pro poteby obecné,

zizovány kaple, poutník víc a více picházelo, hlavn od té

doby, co se zaídilo levnjší spojení mezi Rusí a Palestinou,

nebo Sv. Hora hojnji navštvována bývá od poutník z Jeru-

zaléma se vracejících. Ale i jiní hosté picházeli, kteí za

úelem vdeckým do Russika se obraceli, vdouce, že dobe tam

pohoštni budou. Klášter mohl vzkvétati proto, že ml pro-

stedky k tomu. Ruble staly se oblíbeným penízem po celém

Athon, a papírové i stíbrné. Dobe zaalo se vésti i obchod-

níkm v Kareji, nebo Rusové jsou kupci nejštdejšími. Roku

1886, tedy deset let po dosednutí igumena Makarija, ítalo se

pi všeobecném soupisu obyvatelstva íše Turecké v Russiku

790 klášterník, te jich tam jest již pes tisíc duší, ale

tak, že nejsou všickni zamstnáni na jednom míst. Na jednom

metochu, ješt na Sv. Hoe ležícím, zízena takka filiálka Rus-

sika, ve které mniši ruští bud! poustevnicí nebo spolen žijí.

Russik vydržuje mnoho lidu pracovního, hlavn pi rozmanitých

stavbách, nebo pdy vzdlávané pi kláštee jest málo. Jednou

pece rozšiování budov nepochybn se skoní, ne však díve,

než bude vystavn veliký kostel, který prý bude státi mezi

kídlem jižním a novou budovou pobežní. Bude prý pevyšovati

výstavností a nádherou svou nov vystavený chrám škitu

Seraje. Bratrstvo klášterní dopluje se z ad píchozích pout-

ník. Mladí i starší picházejí schváln za tím úelem, aby život

svj dokonali na Sv. Hoe. Zstávají bu u svých známých,

v kelliích nebo ve škitech žijících, bu pijímají se za leny

velikého kláštera. Protože však se hlásí k složení slibu pomrn
více lidí starých, kteí smrtí dlouho ušeteni nezstávají, jest

potebí stálého doplování ídnoucích ad tchto božích bojov-

ník, o jejichž nástupce však nikdy není nouze.
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Na veliké pomry klášterní nestaí hlavní chrám, jenž pro-

storou svojí nepevyšuje kostel malých klášter, nebo byl za-

ložen, když Russik ješt se nalézal v neblahých okolnostech.

Zdi jeho vystavny z kamene tesaného bez omítky, stecha má
sedm kupolí, peddveí jest zasklené, pedsí i pvnice postrá-

dají dostateného svtla, a jsou bohat okrášlené, tak že lze

mluviti o peplnní jejich. Bohoslužba dje se na zpsob ecký.

Rusové však pro sebe zaídili kostel vtší v nejvyšším poschodí

kídla severního pode jménem Pokrov Bohorodiky, který má
ovšem vzhled velikého sálu, jehož strop se opírá o nkolik vy-

zdných hranatých sloup, ale uprosted otvírá se kupole a

dlouhé zdi prolamuje ada vysokých oken. Po r. 1887, kdy

vznikl v kostele tom požár, zvtšena jeho prostora spojením se

sousední kaplí. Stny nejsou pokryty freskami, nýbrž ikonami

vkusu ruského, jednotliv zavšenými, se stropu visí mnohora-

menný lustr, prkenná podlaha natírá se astji barvou hndou,

oltá stojí na míst vyvýšeném, ikonostas, jej oddlující, jest

velmi ozdobn proveden. Sedadlo igumenské nalézá se blíže

nho, o nco dále jsou stolice pvc, dvanáct po každé stran,

sedadla pro mnichy opírají se o zdi kolem do kola celé pro-

story, sted zaujímá vždy lid t. j. poutníci, kteí nemohou-li již

státi, bu kleí nebo na podlaze sedí. Do kostela vstupuje se

pedsíní, o mnoho nižší, nebo nad ní zízen jest chór. Omnoho
starší jest kaple sv. Mitrofana; byl to první chrám, urený vý-

hradn pro Rusy, dokud j ch bylo málo, který však brzy nedo-

staoval, takže musel býti oteven vtší, stavba to okrouhlá, se

stechou cibulovitou, jež vyniká nad budovami sousedními. Jiná

kaple, zasvcená Matce Boží, stojí ve dvoe o sob. Pi vchodu

jejím zasazena jest ve zdi mramorová deska, na kteréž vyryta

jsou pozlacená slova na památku návštvy velikého knížete ru-

ského Konstantina Nikolajevie r. 1845. Kaple ostatní, v celku

asi 15, nalézají se v jednotlivých poschodích roztroušen, te
se v nich astji liturgie. Pravidelné každodenní služby boží

konají se v „Pokrovu Bogorodice". Po jejich ukonení jde se

do spolené jídelny. V jedné kapli te se po celý den nepe-

tržit žaltá a tou se jména, zapsaná ku vnému vzpomínání

;

povinnost tuto konají mniši, k tomu zvlášt ustanovení, (str. 170

až 171). Jestliže se vezmou v poet všecky kaple, které na

Území klášterním se nalézají, jest jich úhrnem 36, zajisté dkaz
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to makavý, jaká pée se vnuje bratrstvu v píin jeho spasení

duševního.

Trapeza, stavení to samostatné, vypluje západní ást klá-

štera. Byla vícekrát pestavována podle toho, jak poet klášter-

ník rostl, ale ve dni svátení pec jen nestaí, tak že jest po-

tebí stolovati dvakráte. Do trapezy vchází se zkrze zvonici, na

které se nalézá nyní nejvtší zvon Athonský, vážící prý 1500

pud (50.000 kg.) Daroval jej císa Ruský Alexandr III. po

známém neštstí na železnici u Bok r. 1885, ze kterého bez

úrazu vyvázl. Pes bohatství své nemá Russik zvláštní vodokti-

telnice. Svcení vody odbývá se v kostele; jest to spíše obad
ecký, jenž u Rus se koná mén okázale. Za to svátek sv. Pante-

lejmona 27. ervence svtí se slavn. Tehdy vynáší se také lebka

muenu íka dotyného k celování. Pro veliký nával poutník na-

plují se dv kád vodou, nebo jest obyejem bráti sob v lah-

vikách vodu svcenou dom. Tehdy bývá hluno po celém klá-

štee, host pespolních, jako by nabil. Mnoho prodava zboží

rozliného, po moi i po suchu pivezeného se tam dostavuje.

Z kláštera Zografu zván bývá iguinen, aby v ruském kostele

zastupoval domácího igumena, kdežto v chrám hlavním zastu-

puje ho biskup ecký. Jednou za týden rozdává se v Russiku

almužna chudým mnichm, na Athon žijícím. Díve scházeli se

v nedli, nyní ustanoven jest k tomu tvrtek. Tehdy schází se

na nkolik set mnich rzných národností, aby pijali pt groš

t. j. jeden frank a jisté množství usušeného chleba. Známo však

jest, že dobrodiní toho zneužívá se od lidí, kteí almužny ne-

potebují, a obléknuvše na sebe zedraný oblek, za chudé se

pouze vydávají. Poustevníkm, o kterých se ví, že žijí v chu-

dob a v nejvtším odíkání na místech nehostinných, dostává

se krom penžitého dárku a chleba také oleje, svíky, vína

kostelního i šatstva, ovšem staršího, obnošeného. Ruští mniši

mají ovšem pednost, jinak však neiní se rozdílu v národnosti.

Russik nemá mnoho metoch, jejichž výnos nestaí nikterak

pro spotebu domácí. Víno a olej nutno pikupovati od tch
klášter Athonských, které mají toho pebytek. Obilí a ryby

piváží se z Rusi. Klášter vydržuje za tím úelem lodi plachetní.

které také aj, cukr a jiné zboží koloniální osvobozené od cla

dovážejí z Rusi do kláštera. Prese všecky dary v pírodninách

nebyl by se mohl Russik tak rozprostraniti a zvelebiti, kdyby
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neml také píjm penžitých. Bohatým pramenem píspvk
penžitých jsou jeho asovny v Moskv a Petrohrad t. j. ka-

pliky, ve kterých knz te a udílí požehnání. Tak zvaná po-

dvoe v Odesse a Caihrad, pijímají poutníky a zprostedkují

odjezd jejich na Sv. Horu. Russik umí se odmovati dobro-

dincm svým, zasílaje na všecky strany jakožto dary ikony a

rozmanité devoezby, jež ásten kupuje od poustevník, á-

sten, jmenovit ikony, zhotovují mniši jeho v kláštee samém.

Má zaízenou dílnu, kde pod dozorem staršího lena 15 až 20

malí (ikonopisc) umní své provádí. Sibiská železnice za-

jišuje ikonám Athonským odbyt i v tchto vzdálených koni-

nách. Bibliothéka klášterní dopluje se spisy novými. Má dobrou

správu, a mniši tenái mají k ní pístup. V píin archivu

bylo již sdleno, že dokumenty russické vydány byly tiskem

(str. 252). V poklad Russika nalézá se vzácná památka byzant-

ského umní ezbáského. Jest to t. zv. artosná panagia (paténa

na chléb svátostný), vyezaná ze svtlého tyrkysu na zpsob

malé misky s vyezávanými miniaturními poprsími P. Marie

uprosted a prorok na okraji kolem do kola. Podle nápisu

náležela tato panagia císai Alexiovi III. Angelovi (obr. 35.).

Krámek knihkupecký má na sklad spisy, nákladem klá-

šterním vydané. Lze v nm dostati i barvotisky, alba, ržence

a jiné podobné vci.

ást svahu pohoí Athonského, která jest majetkem Rus-

sika, není veliká. Šíka její obnáší asi hodinu cesty, délka není

o mnoho vtší. Pokryta jest lesem až na skrovná místa, kde

njaká kellie a pi ní vinice se nalézá. Les, které za vlády

mnich eckých mnoho utrply, se šetí, nebo potebují delšího

pokoje. eládce, která piváží palivo do kláštera, jest písn
zapovdno sekati díví zelené, které by ostatn poteb domácí

ani nestailo. Russik kupuje z rzných stran mnoho díví, ím
vtší špalky, tím jsou vítanjší, ježto se hodí nejlépe k topení

ústednímu, které jest zavedeno v nkterých oddílech kláštera.

Šetení les má blahodárný následek pro pítok vody. Kde jest

vtší její spoteba, musí jí dostatek také pitékati, proež svádí

se z les voda pramenitá do velikého vodojemu, odkud se pouští

do kláštera. Zstává i v lét chladná nebo se vede trubkami

podzemními od samého zídla.

Jak již z pedu bylo uvedeno, leží pvodní Russik na cest



351

do Kareje. Není ho odnikud vidti, až když se piblížíme

k samému stavení slohu kasárnického s delším prelím o dvou

poschodích. Pouze pi kraji východním lze pozorovati zdivo

staré, které pro lepší zachování jest deskami erven nate-

nými pobito. Jest to prý zbytek oné vže, ve které Rastko-

Sáva, syn velkožupana Srbského byl postižen za mnicha. Ve
vyšším poschodí zaízena jest kaple Sávy Srbského, oltá nalézá

se práv v tch místech, kde stála za starých as kaple Jana

Ktitele. Starý Russik ležel v rozvalinách až do r. 1869. Ob-

novení jeho ukoneno r. 1871. Rozbourání byla dosud ušetena

o sob stojící polozboená kaplika, betanem úpln porostlá,

pi níž zaízen jest škit, ve kterém žije dvacet mnich spolen.

Všecky poteby dodávají se jim z kláštera dolního. Vyskytl se

bohatý ruský kupec, jenž sob umínil díl svého jmní vynaložiti

na stavbu kostela pi samém škitu. R. 1874 zapoalo se stavti,

ale když r. 1878 schimonach Ilja zemel, nepokraovalo se

dále v práci, pes to, že hlavní zdi vyhnány jsou do rovnosti,

nkolik sloup mramorových postaveno, okna a dvée ozdobn

obloženy. Materiálu svezeno bylo dostatek. Ležít tam na hro-

mad sloupy z hrubá otesané a uhlazené, k nim pináležející

hlavice jsou ist provedené slohem korintským, balvany a desky

mramorové, kostky a obdélníky dlátem kamenickým upravené,

všechno vybízí k tomu, aby se jich použilo, ale 25 let již mi-

nulo, uvnit zapoaté stavby vyrostly platány a po zdech ujala

se tráva. Nepochopitelno jest, pro se nepoužilo pitesaného ka-

mene ke stavb menšího kostela, r. 1883 založeného v nejbližším

sousedství tohoto nedokoneného. Zakladatelem onoho stal se

schimonach jménem Kyprián. Zdá se, že pi stavbách tch šlo

o splnní choutky jednotlivc, po jejichž smrti pestal zájem o n.
U samého Starého Russika odboíme z hlavní cesty sm-

rem východním na úzkou pšinku, která nás dovede za dvacet

minut ke kellii sv. Kozmy a Damiána, ve které žil delší as
ruský spisovatel mnich Sergej, který zemel r. 1853 maje vku
svého teprve 39 let. Upravil sob kellii svou z darovaných penz
a psal odtud „Pisma" Svatohorce, jež se tšila v Rusku veliké

oblib. Otec Sergej piuil se v kláštee malíství; na stn nad

lžkem svým vymaloval postavu ženskou, která mla pedstavo-

vati nebožku ženu jeho, jež mu po roce manželství zemela,

naež on na Sv. Horu se uchýlil. Když mu bylo vytýkáno, že
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malba podobná nepísluší do celly mnišské, pimaloval jí kídla

andlská a tvrdil, že má svého andla strážce vždy ped sebou.

Chromica, nyní Krumiina, nazývá se metoch, Russiku ná-

ležející, ležící na behu zálivu Svatohorského, ale ješt na polo-

ostrov Athonském, nco pes dv hodiny k severu od kláštera

vzdálený. Nyní jsou tam rozsáhlé vinice a sady olivové. R. 1348

uvádí se ve zlaté bulle áe Dušana místo toto jménem Chriu-

metica. Porfyrij Uspenskij se domnívá, že ve vku 12. tam byl

vystavn kostelík od jakési Chromitiossy, když z naízení císae

Alexia I. Komnena obyvatelé svtští byli nuceni opustiti Athos.

Lesnatého území využitkovávalo se od mnich jedin pastvou.

Do r. 1850 stály tam dv poustevny, r. 1836 vystavné; nyní

zaízena tam filiálka kláštera, v níž žije více než sto mnich
ruských, kteí nacházejí zamstnání na vinicích, nebo veliká

prostora, a brdovitá, zrigolována a vysazena révou a stromky

olivovými. Kdežto jinde píjmy z metoch obnášely pouze n-
kolik set groš, stoupl tam dchod roní pstováním révy vinné

na nkolik tisíc rubl; dkaz to zajisté potšitelný, jak dmy-
slnou správou statky klášterní zvelebiti se mohou. Krom chrámu

vtšího, vysvceného r. 1882, koná se bohoslužba podle poteby

ješt v pti kaplích.

Níže Krumiiny na pobeží rozkládá se nový ákit ruský,

zaízený hlavn za tím úelem, aby poskytoval píležitosti k ži-

votu poustevnickému tm mnichm ruským, kteí nemohou nebo

nechtjí u jiného kláštera se usaditi. Škit podléhá úpln správ

Russika, který vystavl všecka stavení obecní a poustevníky

všemi potebami životními opatuje. Poustevník tamjší není

majetnikem domku svého. Ume-li, pipadne všecko klášteru,

opustí-li škit dobrovoln, mže s sebou vzíti pouze majetek

vlastní. Poustevny nalézají se nejvíce na svahu pohoí mezi

houštinami.

Pda jest písitá. Díve byl nedostatek vody dosti citelný

Nedaleko behu moského založen kostel ke cti všem svatým

Athonským, vysvcený r. 1883 srbským metropolitou Michaelem.

Okolo chrámu stojí domy vtší, jako nemocnice pro obyvatele

škitu, místnost jídelní, kde se obdvá spolen každou nedli

a svátek po službách božích, noclehárna pro hosty, byt správce

škitu a nkolik skladiš. V dob pomrn krátké vzrostl poet

pousteven na 80. Škit zalidnn jest 150 mnichy, z nichž každý
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msín dostává uritou dávku suchého chleba, aje, cukru

oleje, mouky a dsten i šatstva. Lihoviny jsou písn zaká-

zány a nesmjí se odnikud do škitu pinášeti, pouze pi spo-

leném stolování dovoleno jest víno. Officielní jméno škitu jest

„Nová Thebaida", pipomínající proslulý škit, jenž ve tetím

století v poušti egyptské se nalézal; prostonárodn jmenuje se

však škit Grunský, od eckého slova „grun", což znamená

svin, nebot jeden veliký kámen, tam ležící, podobá se ležící

svini. Spojení s Russikeui sprostedkuje malá loc parní, která

lehce za tvrt hodiny do Krumiiny cestu vykoná; jezdí se sní

také k metochm vzdálenjším ; užívá se jí i k doprav lodí

plachetních pi bezvtí do pístavu, mají-li naložené díví,

seno a stavivo, urené pro klášter. Metochy venkovské má
Russik na Kalamarii a Kassande, kdež žije vždy pod dozorem

ekonoma nkolik mnich, kteí konají pouze služby domácí. Na
polích hospodaí se podle zpsobu eckého, a se již stal ne-

zdaený pokus zavésti pluhy. Koligy pec jen se odstranily a

za oráe najímají se svobodní chasníci.

19. Xenof (. Xenofontos nebo Xenofu).

Pouze nkolik minut od Russika, pejdeme-li ústí potoka,

dostaneme se do území kláštera Xenofu. Jest to týž potok,

jehož voda žene ruské mlýny. Cesta další vede skrze sady oli-

vové, pejdeme dv rokle, zarostlé houštím, bujn rostoucím a

sestoupíme k samému behu moskému, kdež jsme mezi stave-

ními hospodáskými, která stojí po levé stran jiného potoka,

kdežto se strany druhé hledí k nám stny klášterní. Vzdálenost

od Russika obnáší jednu hodinu. Vchod do kláštera jest od

strany jižní u samého pobeží
;
ponvadž jest tam arsana, jsou

vrata ponkud zakryta. Xenof skládá se ze dvou ástí, ze staré

a z nové. Vstoupíme nejdíve do první. V této nalézá se kostely

vystavný Štpánem, velikým drungariem dvora byzantského,

zárove s trapezarií. Druhá ást vznikla teprv zaátkem 19.

vku, když se rozšíil klášter ve smru severním, pomocí knížat

Multanských, t. vystavním celého kídla a obehnáním prostor-

ného dvora vysokou zdí. Na dvoe tomto položen r. 1809 základ

k velikému kostelu, dokonenému teprve r. 1836, ježto ve válce

turecko-ecké se nepracovalo. O deset let pozdji dodlán byl

ikonostas, jediný svého druhu na Sv. Hoe, vkusn zhotovený

23
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ze šedého mramoru jistým mnichem Xenofským. Vnitek kostela

nemá dosud omítky; holé zdi kamenné zírají na navštvovatele.

Pes to však se v chrám koná bohoslužba. Ke stolování spole-

nému používá se trapezy staré. Kostel zasvcen jest sv. Jiímu,

jehož obraz bohat zlatem a stíbrem okrášlený, pochází prý

z r. 1089. Ped vchodem do kostela vystavna jest zvonice.

Chrám starší, taktéž sv. Jiího, má distillon tvaru stejného, jaký

byl u sv. Sofie v Caihrad. Dv mozaikové ikony, pedstavující

svaté muenníky Jiího a Dimitrije, pocházejí nepochybn také

ze století 11 , když dvoenín Štpán, pozdjší mnich Simeon,

stal se obnovitelem kláštera.

Podle povsti byl jakýsi voj voda srbský jménem Xenofon,

ostatn historicky neznámá osobnost, zakladatelem, podle nhož
klášter jméno své dostal. Spustnuv asem byl obnoven za vlády

císae Nikefora Botaneiata. Druhým jeho ochráncem byl císa

Alexios I. Komnenos, kterýž se ujal mnicha Simeona, když tento

ml jako kleštnec Sv. Horu opustiti. Po pádu íše Byzantské

podporovali klášter knížata Valašská, z kterýchžto dob pocházejí

fresky kostelní, jak se te v nadpisech r. 1545, 1564 a r. 1567

(v trapezarii). Obnova poslední stala se r. 1642 pomocí jistého

biskupa, jenž žil v kláštee na odpoinku.
v

Mniši, výhradn Rekové, podízeni jsou ádu spoleen-

skému. Poet jejich nepesahuje 80. Pout klášterní odbývá se

v den sv. Jiího (23. dubna). Mimo tyto dva chrámy vtší jest

v kláštee ješt osm kaplí. Kaple sv. Lazara pokládá se za

nejstarší ást kláštera. Na stn udržely se tam zbytky nápis

slovanských, v kaplích jiných lze nalézti ikony pvodu slovan-

ského, což se bére za dkaz, že Xenof byl nkdy klášterem

srbským. Ale ani v knihovn, ani v archivu neudržely se pa-

mátky písemné, které by to potvrzovaly. Listinou nejstarší jest

dokument z r. 1090, kde se postupuje klášter mnichu Sime-

onovi.

Zachovalo se na 50 darovacích list knížat Valašských

z let 1520 až 1820, pojišujících rozliné píjmy. Od r. 1792

do 1820 tšil se klášter hezkému výtžku z prodeje soli v ze-

mích Multansko-Valašských.

Xenof jest dosti majetný. Z les Svatohorských, jež mu
náležejí, prodává uhlí a díví, má nkolik vtších pousteven a

rozsáhlé vinohrady, ze kterých pebytek dobe zpenžuje. Ve
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vzdálenosti dvou hodin od kláštera leží jeho nejvtší vinice,

uprosted území Chilandarského. Bývala tam jednou asi kellie,

které Xenofu bu koupí nebo darem se dostalo. Nyní jest celý

pozemek, nkolik hektar mící, posázen vinnou révou. Tam
jsou i sklepy ku pechovávání vína. Osm mnich zamstnáno

jest vinastvím, Pro konání pobožností vystavn tam nedávno

i kostelík sv. Filipa, podle kteréhožto apoštola i vinice se jme-

nuje. Dvory poplužní má klášter na Kalamarii a na poloostrov

Kassande. Barskij našel Xenof velmi slab obsazený; pouze

tyi mniši žili v stnách jeho, ostatní se rozešli, ježto se

klášter zadlužil. R. 1784 stal se igumenem jeho otec Pajsij,

kelliota ze škitu Kavsokalivy, jenž dovedl najíti prostedky

k zaplacení 20 tisic groš Židm v Solun. Píznivá poloha

dovoluje Xenofským pstovati mnoho citrovník a pomeranník.

Ped nemnoha léty stála tam i palma datlová znané výšky, ale

silný vítr ji zlomil. Byla neplodná, jsouc asi jen jednoho po-

hlaví. Pod zahradou klášterní, která se táhne podél behu, vy-

ráží z písku pramen vody kyselé, který pi boulivém poasí

zaplavují vlny moské. Nkteí odvozují jméno kláštera práv
od tohoto pramene, ježto „kyselý" jmenuje se ecky „xenos".

Xenof má také svj škit, zasvcený Zvstování P. Marie,

rozkládající se hodinu cesty na stráni kamenité a neplodné,

blíže hranic nynjšího Russika.

V 11. století nacházel se v místech tch samostatný klá-

šteík jménem Kacari, jenž od loupežník byl vyloupen a roz-

boen. R. 1363 byl spojen s Russikem i územím celým. V sto-

letí 18. osvojili sob mniši Xenofští vtší ást pozemk kacar-

ských a založili škit r. 1766. Pozdji povstal spor mezi kláštery

Xenofem a Russikem. Tento nemohl práva svého dobýti pes
to, že listiny píslušné se nacházely v držení jeho, nebo zále-

žitost byla již zastaralá. Zakladateli škitu jmenují se ti mniši

Xenofští, Sylvestr, Efrem a Agapios, kteí vystavli kostel, okolo

nhož skupilo se asi dvacet pousteven. Vinice, k nim pinále-

žející, založeny opodál škitu v míst úrodnjším. ád svj

škitníci obdrželi teprve r. 1839. Podobá se ádu škitu sv. Anny.

Do Russika mají obyvatelé cestu píhodnou a blízkou.

Tam nalézají také odbyt svých výrobk.

23'
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20. Dochiar (. Dochiariu).

Klášter tento nazývá se také prost „Arandl" (Archandl),

nebo hlavní chrám zasvcen jest archandlm Gabrielovi a Mi-

chalovi. Jméno Dochiar peneseno na nj od mnich, kteí, po-

cházejíce z kláštera Daíin-Dochiar, v nm se usadili. O tomto

pesídlení mluvil jsem v ásti djepisné (str. 61).

Od Xenofu vzdálen jest Dochiar pouze pl hodiny. Cesta

k nmu vede pímo podél pobeží. Rozvlní-li se moe, zanáší ji

pískem a kamením. Klášter vystavn jest na skalnatém vý-

stupku; na stran západní zdvíhá se kolmá stna, o kterou se

opírají zdi klášterní. Pístup byl umožnn od jihu. Dvojitá

vrata uzavírají prjezd vže, pod kterou vkroíme na dvr.

Z tsnoty jeho mžeme ihned souditi na klášter skrovný. Kostel

zaujímá celou prostoru dvorní. Vysázeny jsou kolem nho
stromy citrónové a pomeranové, které ješt více zatemují

pohled na nj.

Stavbou svou podobá se nejvíce kostelu Chilandarskému, až

na to, že tento jest širší a delší, a chrám dochiarský zdá se

nepomrn vysoký. Dostavn byl r. 1568 nákladem J. Ale-

xandra, vojvody Valašského, kterýž jest vyobrazen v pedsíni

v životní velikosti se dvma syny svými. Stavba konala se pod

dozorem metropolity Theofana, jenž se nevrátil více do vlasti

své, nýbrž v kláštee zemel a v kostele pochován jest. Nad

olovnou stechou zdvíhá se pt kupolí, ti nad pvnicí, dv
nad první pedsíní, kde také tyi sloupy se nalézají. Druhá

pedsí tvoí jakýsi pozdjší pístavek. Jest tmavá a nízká.

Malba obnovena r. 1855, chóros vyniká tou zvláštností, že

zhotoven jest z mdi, kdežto v ostatních klášteích žlutého

bronzu použito. V oltái chovají se mimo jiné relikvije ti

stkvostn ozdobené kíže, ve kterých uloženo jest po kousku

z pravého kíže Kristova. Ikonostas, umle vyezávaný, pochází

z r. 1783. Na stran západní obkliuje kostel krytá chodba, jíž

se jde ke zvonici a k trapeze. Ke stn severní pistavna jest

kaple, blíže níž stojí fial t. j. místnost k svcení vody, a to

u samé studn, ze které voda pomocí rumpálu se erpá. Podi-

vuhodné jest, že na vrcholku skály vyskytuje se voda. Vznikla

i jistá povst o jejím objevení. Nkdy v stol. 13. ml mnich

jménem Theodulos sen, v nmž se mu zjevili archandlé Michal
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a Gabriel, ukazujíce na jedno místo ve dvoe, aby tam se ko-

palo, že se tam najde dobrá voda, v skutku následujícího dne

našla se chladná, pitná voda, což se považovalo za veliké do-

brodiní, nebo v kláštee panovala o ni citelná nouze. Také

fresky v rotund poukazují k tomuto zázraku.

V 16. století byl Dochiar v okolnostech neblahých.

R. 1542 žil v nm pouze jeden mnich a ten uren od próta

Svatoborského spíše za hlídae kláštera. Jednou pišel k nmu
knz venkovský, aby se vyléil z neduhu, který jej trápil. Slyšel

t. o agiasm, t. j- svaté vod dochiarské a doufal dosíci uzdra-

vení. Již po prvním doušku vody studniné cítil ulehení a když

pak pokraoval v léení s dvrou neoblomnou, stav choroby

jeho stal se snesitelnjší, až konen v úplné uzdravení se pro-

mnil. Pln vdnosti k sv. archandlm za jejich léivou vodu,

rozhodl se, že zstane v kláštee a že vynaloží jmní své na

opravu jeho. Pi skládání slibu pijal jméno Gennanos. Poda-

ilo se mu i v jiných stranách nalézti dobrodince, kteí mu pi
obnovení kláštera byli nápomocni, tak vzpomíná se pi trapeze,

že byla vystavna od metropolity Ocbridského Prochora, jenž

od r. 1;")47 v kláštee se zdržoval. O nco pozdji pestavn
chrám, jak z pedu již uvedeno.

Sál jídelní i-li trapeza jest místnost prostorná, ale ne-

obyejn nízká, se stropem prkenným
;
pdorys její má podobu

kíže, okna jsou slohu byzantského, stoly devné; pi vchodu

na stran pravé vidí se na stn malovaný obraz Matky Boží

z r. 1664, který se ctí jako zázraný, nebo podle legendy mnich

Nil, jenž se modlil ped Bohorodikou touto s nejvtší vrouc-

ností, nabyl po mnoha letech opt zraku svého. Freska pochází

snad z doby, když byla stavna trapeza. R 1728 zízena pi

obraze kaplika, v níž hoí nkolik lampiek, o nž peuje

mnich, k tomu zvlášt ustanovený. Vnec zlatý okolo hlavy Matky

Boží, okrášlený perlami a drahokamy, jest dar poutník ruských.

Trapeza má také svou malbu pocházející z r. 1700, jíž zobra-

zena ona historka, podle kteréž prý za igumena Neofyta v stol. 11.

pastucha Basileios nalezl poklad na protiležícím plostrov

Longu. Když jej pomocí tí mnich chtl pevézti do kláštera,

svázali jej tito, zavsili mu kámen na krk a hodili do moe.
Ale Basileios pispním sv. archandl se zachránil ped uto-

pením a objevil se igumenovi díve, než se mu ohlásili jeho
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druhové, kteí vidouce pastuchu živého, uvili v zázrak, k vin

své se piznali a pokání se podrobili. Kámen dotyný ukazoval

se dlouhý as v kláštee, byl však otloukán tak dlouho od

navštvovatel, až prý nic z nho nezbylo.

Dochiarská vž jest v dobrém stavu. Vypíná se nad klá-

šterem hrd k nebesm s cimbuím daleko viditelným. V nej-

vyšším poschodí jest kaple, níže zaízena jest místnost pro bi-

bliothéku a archiv klášterní. V tomto nalézá se ada starších

akt obsahu právnického i historického. Mezi nimi chová se

i závt otce Neofyta z r. 1092, objasující vznik Dochiaru a

pvod jména jeho. Dále kupní smlouva z r. 1112, jiná z r. 1138,

projednávající zmnu majetku klášterního. Podobného obsahu

jsou akty 14. a 15. století. Ze zlatých bull zachovaly se nkteré

z dob Palaiolog; nejstarší z nich nese datum 1342. U podnoží

vže zízen menší dvr, který od dolní ásti dvora jest oddlen

zdí terassovitou a tak povýšen, že snadno z nho na stechu

kostelní dostati se lze. Stalo se tak pi rozšiování kláštera na

stranu východní, na kteréž jsou všecky novjší budovy. Pout

slaví se 8. listopadu. Dne následujícího odbývá se památka za-

kladatel kláštera, otc Euthymia i Neofyta. Bratrstvo jest vý-

hradn národnosti ecké, žije v diortu a ítá málo pes 50

hlav. Ped vraty stojí dosti blízko stavení hospodáská, dále

mlýn, jehož vody používá se k zalévání zahrady nepatrné vý-

mry, nebo okolo kláštera jest málo pdy úrodné.

Stromm pomeranovým a limonovým však se tam daí.

Sady olivové rozprostírají se podél behu moského, vinice jsou

vzdálenjší, bud na vrších nebo na stráních pobežních. Lesy

klášterní vykoisují se hlavn pálením uhlí. Na poloostrov

Kassanderském náleží Dochiaru pouze jediný metoch, ale velmi

úrodný, tak že obilí z nho dostaí spoteb kláštera. Seno

musí se dovážeti z druhého poloostrova Longu. Pod klášterem

u cesty, která drží se behu moského, stojí nkolik stavení

z nichž jedno poskytuje byt hlídai pístavnímu a rybám
v jiných ukládá se obilí a seno. Nedaleko v háji olivovém spa-

tíme kostelík.

Nkolik kíž, v zemi zastrených, poukazuje k tomu, že

jest tam hbitov. V novjší dob pochovávají se zemelí na

horním hbitov blíže kláštera. Putujeme li smrem severním

dále, mžeme pehlédnouti malebnou polohu kláštera. Za skal-
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natýra výstupkem však nám zmizí s oí a my se pibližujeme

k vinohradm, na ti ásti rozdleným, z nichž každá má po

jednom domku, ureném za byt vinam. Kde se vinice koní,

zasazeny jsou mezníky kláštera Kastamonitského.

21. Kastamonit (. Kastamonitu nebo Konstamonitu).

Klášter tento má dv arsany, starší a novou. Pístav

starší pedstavuje mohutná vž tyhranná, která pro vetchost

svou k obývání více se nehodí. Zdi její jsou rozpoltné a stecha

odnesena. Na dostel asi níže vystavna jest arsana druhá, obsa-

hující byty a skladišt. U vže staré, kde jest pohodlnjší pístup

k moi, sváží se dosud uhlí devné pro snadnjší nakládání na

lodi. Ústí vtšího potoka naznauje hranici mezi kláštery Zografem

a Kastamonitem. Tam na protjším behu rozkládá se arsana

Zografská, skládající se z dosti vysoké vže, od paty až k vrcholu

vápeným nátrem opatené. Na steše její upevnn jest železný

kíž, jenž znamená, že v pate vyšším zaízena jest kaple.

Ku vži piléhá vtší sýpka na obilí, v pozadí stojí ješt jiná

stavení. Podél potoka táhne se zahrada, zdí ohrazená, v níž se

pstuje zelenina, jež se dodává do kuchyn klášterní. U sa-

mého písitého pobeží vystavn jest vtrný mlýn, jejž žene

vítr moský. Strán za arsanou pokrývají vinice, nad nimi až

na vrchu stojí druhý mlýn vtrný, na vrchu vzdálenjším pozo-

rujeme zíceninu, zvanou nyní Škola, jež podle mínní Porfyrija

Uspenského stojí na mísl starohelléuské osady Skolos. Zbytky

zdiva poukazují na bývalou vž, ve které snad nkdy muiši

bydlívali; ješt dále k severu lze spatiti ti kameny, vyníva-

jící nad hladinu moskou; jsou to nepehraditelné mezníky území

Chilandarského, známé vbec pode jménem „tí bratí"

Pozemky Kastamonitu patící mají na behu moském
šíku nejmenší, pouze nkolik set krok. Strá, která tam klá-

šteru náleží, promnna jest v sad olivový, v jehož stedu jsou

nepatrné pozstatky zdí základních, které se pokládají také za

starožitné stopy dívjších obyvatel. Od pístavu vede cesta

pes vrch ke klášteru. Kastamonit stojí v údolí vysoko ležícím,

t. j. na dobré pl hodiny od moe jest vzdálen. K východu uzavírá

obzor horský heben, po kterém vede cesta hlavní do Kárej e.

Odtud jest pkný pohled na klášter, rozložený v zelené dolin.
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Jméno Kastamonit bylo by možno odvoditi od strom ka-

štanových, které v tch místech poínají tvoiti lesy. Snad stál

na tom míst, kde nyní klášter se nalézá, velebný háj kašta-

nový, ve kterém se skrýval kostelíek z prvních dob kesan-

ských, zasvcený muenníku Štpánovi. A Kastamonit jest

nejslabji obydlen, a jest nejmenším a nejposlednjším v ad
klášter Svatoborských, nezadá pece starobylostí svou ani

Vatopedu nebo Filothei. Na míst jeho stával kostel již tehdy,

když byli ješt obyvatelé svtští na poloostrov.

Práv posvátnost zíceniny jeho bývala nepochybn pí-

inou, že po každém zpustošení Athonu vracející se mniši tam

se opt usazovali. Nynjší chrám klášterní stojí snad na zá-

kladech pvodních. Ode dávna býval pi nm dm pro lid slu-

žebný, ze kterého pak se vyvinula budova klášterní. V letech

osmdesátých minulého století pestavny dv strany od základ

;

ást jižní, ve které jsou vrata, jest, tuším, nejstarší. Zachovala se

tam spodní ást vže, sloužící nkdy k obran; tehdáž obnoven

i kostel. Pi provádní omítky a bílení jeho nešeteno vápnem,

stny však zstaly dosud bez malby, a není stopy, zda- li byly

kdy ozdobeny freskami.

Na každém ze ty sloup, které nesou hlavní kupoli,

zavšeny jsou staré obrazy, pokryté pozlacenými pláty. Dvou

z nich jest znám pvod. Ikona visící na sloupu v právo ped
ikonostasem, pedstavující arcijáhna Štpána, pochází prý z dob

obrazoborc a do kláštera dostala se za vlády Alexia I. Kom-

nena, t. za zaátku století 12. Bohorodice, na protjším sloupu

se nalézající, jest dar císaovny Anny, vdovy po Androniku III.

Palaiologovi. V oltái uložen jest kíž, velmi umle vyezávaný

z deva cypišového, bohat okrášlený zlatým kováním a

emailem. V kostele chová se nepatrná bibliothéka klášterní.

Z djepisu klášterního jest bezpen známo, že Kastamonit

utrpl za vlády císae Michaela Palaiologa, jako všechny kláštery

Athonské. Svrchu uvedená vdova Andronika III. Mladšího jej

obnovila, ale teprve za císae Manuela II. byl dostavn (r. 1407).

Pozdji vzal zkázu ohnm. Tehdy našel se dobrodinec krve slo-

vanské, jenž podnikl opravu kláštera eckého ; byl to velmož

srbský,, veliký celník adi, jak svdí dv listiny z let 1431 a

1433, podle kterých r. 1424 Kastamonit vyhoel, naež adi
jemu pojistil roní dchod 20 litr stíbra, sestavil zvláštní



Obr. 40. Obraz sv. Jiího v Zografu. (Dar Štpána vévody Multauského.)
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pravidla, jak mniši v kláštee žíti mají a odkázal klášteru ped
smrtí svou sedm vesnic, což Srbský despota Jií dvma bullami

zlatými potvrdil.

Pout výroní koná se 27. prosince v den sv. Štpána. Slav-

nost letní pipadá na 2. srpna, kteréhož dne ostatky prvního

muenníka kesanského nalezeny (r. 320) v Jeruzalém a r. 332

peneseny do Caihradu. Krom hlavního chrámu zaízeno jest

tvero kaplí v kláštee a dv z vní. Poet klášterník ne-

pesahuje 40. Žijí podle ádu spoleného. Majetek nemovitý

není veliký ; na Sv. Hoe není mnoho pdy, ásten jsou to ne-

plodné strán, ásten les. Okolí klášterní promnno jest ve

vinice. Stranou na jednom pahrbku vidí se kellie novjšího zp-
sobu, vystavná jistým mnichem, po jehož smrti pipadne klá-

šteru jako vlastnictví.

Popi užni dvr na Kalamarii zásobuje bratrstvo obilím.

Jiných metoch Kastamonit nemá. Nalézá se však pece v po-

mrech spoádaných, nebo poduikl posledn nákladnou opravu

kláštera, ke které ovšem se dlouho pipravoval a za tím úelem
i o pomoc ruskou se ucházel. Když byl igumen obdržel dovolení

sbírati almužny po íši Ruské, dostal se na potulných cestách

svých prý i do krajin sibiských. Zastavení plat eckou bankou

v Athénách [utrpl klášter nepíjemnou ztrátu, nebo ml tam

uložené ddictví nkolika tisíc lir, které nepochybn valn se

ztenilo. Kastamonit vzdálen jest od Kareje ti hodiny, do Zo-

grafu jest jedna hodina cesty pes lesnaté návrši.

22. Zograf (. Zografu).

Poslední klášter na západní stran poloostrova Athonského

leží podobn, jako Kastamonit stranou od moe, na vyvýšeném

míst. Vn zelené strán zaclánjí jej se všech stran. Od
r. 1875 zaínajíc stal se klášter úhlednjším, nebo pestavna

jeho ást severní od základ a v následujících letech pokraovalo

se ve stavb dílu západního i jižního, což dokoneno r. 1896.

Dále má se obnoviti i kídlo východní, tak že pak celý klášter

bude vystavn znova. Dvr dosti prostranný má tvar podlouhlý;

užší strany jeho obráceny jsou k severu a jihu; v jižní polovici

dvora stojí kostel, r. 1801 dokonený, se stechou olovnou

o devíti kupolích. Pedsí jest jedna, ale na severozápadní stran

jest ješt zasklená chodba, která ostatn spojuje také kostel
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s trapezou. Do pvnice vedou troje dvée, umle vykládané slo-

novinou a perletí. Stny jsou pokryty freskami z r. 1817, iko-

nostas zhotoven r. 1834. Nápadné jsou obrazy sv. Jiího se svou

zlatou okrasou, z nichž dva pocházejí aspo z vku 10. Ke
každému z nich se pojí jistá legenda. Ikona na stran pravé

byla prý malována od samého svtce, nebo když zakladatelé

kláštera nemohli se dohodnouti mezi sebou, jakého patrona ko-

stelního mají sob vybrati, našli jednoho dne obraz sv. Jiího

Obr. Klášter Zograf.

v kostele hotový. Obraz na levém sloupu se nalézající nalezen

byl na pahorku blíže kláštera, pipevnný na sedle mezka, jenž

na místo to, neznámo odkud, pišel. Tetí ikonu sv. Jií, bohat

okrášlenou daroval Štpán, vojvoda Valašský r. 1484. Po prvním

obraze nabyl klášter svého jména Zograf t. j. malí. Ostatn

není vypravování o této samomalb v kláštee dogmatem, takže!

snadno nabývá pevahy mínní Porfyrija Uspenského, že t. oba

obrazy sv. Jií byly pineseny od mnich syrských na Horu

Athonskou již ped první výpravou kižáckou.

Vypravuje se povst o tech bratích jménem Mojžíš,i

Aron a Jan, pocházejících z krajiny ochridské, tudíž pvodu bul-
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harského, že vedli na Sv. Hoe život poustevnický a to každý

zvláš v chaloupce své a picházeli pouze v nedli na místo

smluvené, kde spolen se k Bohu modlili. Schzky tyto daly

snad podnt k založení kostelíka. Pozdji zakoupili klášter

Zograf, nazvaný tak podle nkdejšího majitele jeho, jenž byl

nepochybn malíem i-li po ecku zografem. Kdy se to stalo,

nelze uriti. Domnnku, že se to stalo za panování císae Lva VI.

Moudrého, nelze nikterak doložiti. Ze v 11. vku klášter tento

Obr 39. JNádvoí kláštera Zografu.

již byl, dokazují akta z let 1049 a 1051, vztahující se k roze-

pi o hranice mezi sousedními kláštery Zografem a Kastamonitem.

Tehdy se uvádí otec Jan rodem Bulhar jako igumen Zografský.

Také v listin z r. 1169 nalézá se slovanský podpis igumena

Zograského. ím byl Milutin, král Srbský, Chilandaru, tím byl

o nco díve cá Bulharský Jan II. Asn Zografu. On prý také

klášter osobn navštívil. Z jeho doby pocházela prý vž, ve

které uhoelo 22 klášterník za vlády Michaela Palaiologa.

Všeobecné panuje domnní, že tentokráte klášter napadlo vojsko

latinské, kterému sám papež byl vdcem. Tak zobrazuje se i ná-

silná smrt muenník tch na stn kostelní. Na nádvoí v severo-
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západním kout, kde ona vž nkdy stávala, upravena a zamí-

žována jest malá zahrádka, ve kteréž stojí železný pomník

s letopotem 1276.

Z panovník Byzantských obdaroval klášter nejvíce Jan V.

Palaiolog. Také poslední cár Bulharský Jan Šišman staral se

o Zograf. Pozdji vynikli knížata Multansko-Valašští, jakožto

Obr. 41. Kaple sv. Jií kláštera Zografského.

dobrodincové, zejména vojvoda Antioch Konstantin, jenž r. 1699

pipojil k Zografu klášter sv. Kypriána, u Kišinva ležící, o njž

Zograf ani pi známé konfiskaci rumunské nepišel, ježto nalézá

se již v -Bessarabii ruské. Pi osvobození ruských sedlák obdržel

Zograf znanou náhradu za vesnice klášterní, peníze však z-
staly v Rusku. Zografané dostávají z nich každoron na 50 tisíc

rubl úrok, jež jsou nyní hlavním zídlem bohatství klášterního.
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Blíže chrámu stojí kaple, r. 1768 ke cti Matky Boží vy-

stavná. Ped ní rostou dva pekrásné cypiše. Na stran pro-

tjší vidti rotundu, v níž vykonává se svcení vody. V kostele

chová se obraz sv. Jií, na hedvábí umle vyšívaný, jenž po-

chází z r. 1500; daroval jej vojvoda Štpán Multánský. Dále mají

tam praporec s obrazem sv. Jií a s modlitbou k nmu, vyší-

váním, provedenou, ikonu Matky Boží stkvostn obloženou a

veliké evangelium, bohat stíbrem okované, což jsou dary

z Rusi. Všech kaplí má klášter 10. Pout výroní odbývá se

23. dubna; krom toho jsou menší dni slavnostní: Nalezení

ostatk sv. Jií v Lydii 4. íjna, památka Kozmy Zografského

22. záí a úmrtní den 22 muenník, ve vži uhoelých, 10. íjna.

Ohledn bibliothéky vyjádil se prof. Grigorovi za pobytu

svého na Athon r. 1844, že tam nalezl pouze 35 knih, které

za nco stojí. Evangelium hlaholské, jež obdržel darem cá Ale-

xandr II. od Zografan, bylo pineseno do kláštera z metochu,

blíže vesnice Jerisso ležícího, kde prý od nepamtných let se

nalézalo. Na listin Iverské z r. 982 podepsal se pop Georgios

písmem hlaholským. Ponvadž tudíž konal i služby boží podle

knih hlaholských, mohlo býti evangelium dotyné jeho majetkem.

Archiv není bohat: Porfyrij Uspenskij zmiuje se o dvou zlatých

bullách cár Bulharských, o dvou bullách panovník Srbských

14. vku, o tyech listinách Ochridského metropolity Pajsija

z r. 1566. Z dokument eckých jest nejstarší zlatá bula An-

dronika 11. z r. 1289. Od r. 1429 poínaje obdarovávali Valašští

vojvodové štde klášter Zogiafský, jak zachované listiny o tom

svdí. Když navštívil Srb Dim. Avramovi r. 1848 Zograf, na-

lezl tam asi 60 mnich, kteí žili v diortu. Nyní poet jejich

iní pes jedno sto, a zavedena jest kinovia.

Na jednom osamoceném pahrbku proti klášteru stojí ko-

stelík sv. Jií, pi nmž pistavn jest dm, který slouží za

dílnu krejovskou a za byt mistrm, at jsou mniši nebo lidé

svtští. Na onom vršku nalezena byla ikona sv. Jií na hbet
mezkov pivázaná. Pravdpodobné však jest, že tam žil jeden

ze tí bratí, shora dotených v poustevn své. Asi pl hodiny

odtud v jednom malém údolí, ve kterém se nalézá mnoho strom
oechových, rozkládal se ped sto lety škit, zvaný erný Vír,

jenž byl výhradn od mnich ruských obýván, v ase turecké

okupace (1820—30) však zpustl a více nebyl obnoven. Dosud
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udržel se tam kostelík, blíže nhož bydlí jeden mnich, jenž

hlídá tuto samotu. Sklízen z malé vinice penáší se do kláštera,

ostatní vinice nalézají se po návrších nad pístavem klášterním.

V dom vinaském jest také nádobí na víno, které se do kláštera

odvádí teprve tehdy, když se již mže píti. Zograf nemá po-

zemk zpsobilých k rolniení. Sem tam nkterá strá se oe
a nechává opt úhorem. Dvory poplužní jsou ti, t. na Kala-

marii, u Jerissa a na poloostrov Longu. V lesích pálí se uhlí.

Pi kláštee není dostatek místa, píhodného pro zahradu zeli-

náskou, za tou píinou pstuje se zelenina na kelliích vzdále-

njších. Také není pebytek vody, aby mlýn stále pracovati

mohl, proto musejí vypomáhati mlýn koský a vtrný.

Podél stny západní, ve kteréž jest zasazena tabulka s ná-

pisem, že základy k mahale té položeny byly 19. ervence

r. 1893, snižuje se hlavní cesta k potoku, jenž ústí do moe
u pístavu klášterního. Chze tam trvá jednu hodinu a vede

skrze romantické úžlabí, jehož boky spoe jsou zalesnny. Proti

vod po pravém behu vede cesta opt do vrchu, až se dojde

k rozvodí, kde jest zasazen mezník, u nhož se koní území

náležející Zografu. Dr. Grisebach pál sob za svého putování

po Sv. Hoe r. 1839 nalézti na severní ásti poloostrova stopy

vulkanického vyzdvižení. Ale cesta jeho nevedla okolo Zografu,

kde by byl mohl pozorovati, že celé znan vysoké brdo po

pravé stran potoka složeno jest z drobného rznotvarného ka-

mení, dohromady speeného. Strán na behu protjším jsou

již vápenaté. Ve stnách skoro kolmých a proto nepístupných

nalézá se mnoho otvor, zpsobilých k hnízdní, jež nabyly

jména Orlí díry. Jednu takovou díru rozšíil sob Kozma, mnich

Žografský, jenž se vzdlal na horlivého asketu a oblažen byl

zjevením Matky Boží, k jejímuž pobídnutí prý opustil klášter

svj a žil o samot. Otec Kozma uposlechnuv tajného hlasu

upravil si nedaleko kláštera ve skále jeskyni, ve které také r.

1323 zemel. Jeskyn tato eksistuje dosud ; v ní nalézá se obrázek

Bohorodiky. V novjší dob upraveny k ní schody a pro bez-

penost i železné zábradlí. Nedaleko odtud pod skalní stnou

stojí domek, kde bydlí mnich postník, jehož jedinou povinností

jest každodenn peísti úplný žaltá. Na polovici cest rozšiuje

se údolí a my kráíme dosti již proídlou doubravou. Pi vzniku

jedné studánky v stínu vždy zelených dub vysokého stáí



367

skrývá se rozboenina, ze které lze souditi na nkdejší véž,

známou vbec pode jménem „Starý monastýr". Tam byly starší

hranice mezi Zografem a Chilandarem. V rozepi o hranice pi-

knuta Zografanra celá dolina proti znní zlaté bully cáre Du-

šana, ve které jasn vytknuty hranice v tch stranách. Nedbáno

spravedlivých nárok Chilandarc, kteí tím ztratili kus dobe

zachovalého lesa, jehož ovšem již více není, ježto pi pestavb

kláštera Zografu v posledních letech poskytl vítanou zásobu

díví stavebního. Docházíme k mezníku, odkud není vyhlídky.

Stojíme totiž na sedlu horském, obklopeném lesními houštinami.

Ped námi kižují se ti cesty: v právo jde se k Chilandaru,

v levo na Jovanici ; uprosted leží cesta obecná, jež drží se

hbetu horského až k Megalé Vigle, naež se spouští k nížin.

Jovanica jmenuje se nyní potok, jenž ústí do moe pi

západním pobeží poloostrova, kdež tvoí také hranici proti

Chilandaru a Zografu, strana zografská jest úrodnjší; jsou tam

vysázeny stromy olivové, založena vinice a vystavn dm, ve

kterém bydlí nkolik mnich Zografských. Ve stol. 11. stál

v místech tch klášter, zvaný Vanica. Podobných ústí potoních

jest více v tch koninách. Kde údolí ponkud se rozšiuje,

pstují se maslice. Krajina ostatní, veškeré vršky a strán, po-

plenny požárem r. 1890. Pi kamenitosti a suchosti tchto míst

není nadje, že by tam vznikl opt les. Podobné jako na Jova-

nici, má Zograf ješt jednu vinici, o sob ležící, zvanou Che-

rovo, která leží vysoko v široké kotlin. Také tam byl prý

nkdy klášteík, založený ke cti Spasitele radujícího se, což po

ecku zní „chairón". tyi vinai hledí si tam své práce. Sta-

vení obytné a pi nm kaple byly obnoveny v letech šedesátých.

Putujeme-li po hlavní cest dále, pijdeme na vysoina,

kde býval ješt ped ticeti lety hustý les. Nyní pokrývají pro-

storu jeho vinice a pole. Místo toto slov proto voda, t. j. první

voda, po ecku „Protonero", a to podle studánky, která v 18.

století byla obezdna, aby zde cestující mohli sebe a dobytek

svj oberstviti vodou studenou, nebo v dob letní jest v té

horuatin vždy málo vody. Ped námi zdvíhá se mohutný hbet
Megalé Vigly, ke které mžeme za dv hodiny doraziti. Všecky

vrchy a doliny po pravé stran cesty náležejí Chilandaru. Ve
starší dob jmenovala se celá tato pahrbkovitá krajina, kterou

z cesty lze pehlédnouti, Zig, a to podle jednoho klášteíka,
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jenž stál na úpatí Megalé Vigly. Nkdy bývalo tam více života;

roztroušen postavené poustevny a mnoholidné škity zaujímaly

místa plodnjší a hlasy zbožné závodily se zpvem ptaím ve

chvále Hospodina. Nyní pouze zíceniny ukazují, kde stál nkdy
chrám. Buení polodivého skotu nebo hlasy plachých jelen na-

hrazují šepot modliteb, k nebesm se vznášejících.

Sestupujeme po svahu horském do nížiny, kde polealuka

zaínají. Tam jest i konec Sv. Hory. Louíme se s jejími oby-

vateli, kláštery a s celou pírodou. Vracíme se opt do svta

hlunjšího, ale budeme astji vzpomínati na ten tichý a roz-

iímavý život, jenž tam srdce lovka oblažiti mže, jmenovit

v tch trudných chvílích, když žádosti a náruživosti svtské

mysl pobuují a mnohým pošetilostem vznik dávají.



Dodatek.

Reforma z r. 1892 a 1897, zmínná v pehledu djepisném

(str. 105—6) po njakém ase opt upadla pes kletbu patri-

archy Caihradského. Optn dovolováno v Kareji svobodné

pronajímání krám, usazování emeslník venkovských a co

nejhorší, neobmezený prodej lihovin. Píinou toho jsou hlavn

zvláštní zájmy jednotlivých klášter, ježto krámy, jim patící,

nenesly žádoucího užitku. Noví zástupci klášter, lanící po

hmotném zisku, klonili se k volné tržb a mlky trpn návrat

pomr dívjších, které díve prohlášeny za píinu, mravy

rozrušující. Znovu zavládly rozpory v Protát, následkem ehož
ti krámy obecní, které nákladem jednoho tisíce lir byly zí-

zeny, zstávají prázdné, a Protáta na stavbu tuto si vypjila

peníze, ze kterých musí platiti úroky.

Letos (r. 1910) chystá se reforma jiného druhu, mající na

zeteli vykoenní pestupk homosexuelních, jež m. j. pohoršují

i Turky, tak že tito jsou nepímí pvodci chystané nápravy.

Píslušný ád má vypracovati biskup Jerissovský, jejž patri-

archa Caihradský zmocnil, aby spolen s Protátou takový ád
vypracoval. Po potvrzení patriarchov bude nový ád uveden

v platnost. Až dosud bylo ujednáno, že do klášter budou pi-

jímáni pouze mladíci nejmén 201etí. Tito teprve po 31etém

pobytu v kláštee budou moci složiti eholní slib. Antiprosópem,

t. j. zástupcem kláštera v Protát mže se státi pouze takový

mnich, jenž již 20 let žije ve svém kláštee. Keliioti nesmjí

vydržovati více než šest mnich ve svých poustevnách. To je

namíeno hlavn proti Rusm, jejichž keliioti vydržují asto

i nkolik desítek bratí. Dále má se jednati o zmenšení potu
kramá, emeslník, lidu pracovního, aby Svatá Hora se po-

nkud odlidnila. Vyšlo již naízení, aby v nejkratší dob
opustili kláštery a vbec Svatou Horu všickni mladí hoši.

Z Chilandaru odešli 3. Uenníkm emeslnickým poskytnuta

24
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lhta do sv. Dimitrije (
26

/io)> do kteréhož dne platí jejich

smlouva s mistry. Jiná nejnovjší novota (1910) záleží v tom,

že zvláštní komise vyžaduje od klášter listiny na doklad práv-

ního držení metoch. ást komise zkoumá listiny, ást pem-
uje pozemky. Úel toho není znám, ale proslýchá se, že vláda

hledá místo pro vysthovalce z Bosny, kteí však ásten se

již vracejí zase zpt.

Klášter Chilandar r. 1900 po 7001etém trvání svém pešel

zase v ruce srbské. Nejtžší dluhy v obnosu sedmi tisíc napo-

leon bhem nkolika málo msíc zaplaceny. Chilandarci uznali

synodu srbskou za svou ochranitelkyni a pijali mezi sebe ti

archimandrity srbské, kteí se stali sborovými starci, dále je-

dnoho knze, jednoho jáhna a jednoho mnicha prostého, pak

šest mladík rozliného vku, aby sloužili klášteru a pipravovali

se ku složení slib. Pouze ti mniši národnosti bulharské uznali

za dobré vystoupiti ze svazku bratrstva a hledati sob místo jiné.

Chilandaru kyne nyní mnohem stkvlejší budoucnost.

Bude-li správa jeho pilnji pihlížeti k racionelnímu hospoda-

ení na statcích klášterních, uspoádají se snadno jeho pomry
finanní a klášter postaví se na vlastní nohy, což bude mnoho-

krát estnjší, než když by byl odkázán na podpory z milosti

toho nebo onoho státu.
1

)

l

) eho sobe spisovatel v Pedmluv pál, vyplnilo se v krátké dob.

Roku 1903 vyšly skoro zárove dv knihy o Svaté Hoe Athonské, sepsané

jazykem eckým dvma mnichy Svatohorskými. První z nich, sepsaná od

Gerasima Smirnaki, jeromonacha kláštera Esfigmenu, nese titul

Tb "Ayuov yO(>os; vyšla v Athénách o 707 stranách se 66 illustracemi.

Cena 8 frank. Smirnaki býval lenem sboru protátského a ml hojnost

pvodních pramen po ruce. Spis jeho však jest píliš tendenní, namíen
jsa hlavn proti vlivu ruskému na poloostrov Athonském. Spis druhý

objektivnjší pochází od Kosmy Vlacha, diákona Agiorita a slov

'H X eg 6 6 v ij ó o g zov c'Ayíov vOQovg rA w. Podtitul zní: Studie

historicko-kritické. Spis obsahuje 376 stran menší osmerky bez obrázk.

Vyšel ve Volu (Volos) a stojí 4 franky. — Také druhé pání spisovatelovo

se vyplnilo, nebo zamýšlené jím djiny jeho kláštera Chilandaru jsou již

hotovy a budou vydány bhem píštího roku (1911) v Srbském Blehrad.
— Mezi cestopisnými pracemi o Svaté Hoe zasluhuje zmínky zajímav

psaná práce zesnulého byzantologa prof. Jindicha G e 1 z e r a, Vom hei-

ligen Berge und aus Makedonien. Reisebilder aus den Athosklóstern und

dem Insurrektionsgebiet (Leipzig 1904), jejichž pkných illustrací bylo á-
sten použito v této knize. /. B.



Rejstík vcný.

Adrfat 86.

Akathist (akafist) 179.

Akrostichon 177.

Analava 197.

Analogie (analoje) 153.

Anixandarie 166, 177.

Anterie (podrázník) 198.

Antidor inafora) 163.

Antifona 166, 178.

Antimíns 154.

Antiprosóp 94, 95, 136, 149, 242.

Antologion 173.

Apoštol 172.

Arga 224.

Archijerej 183.

Archimandrita 142, 157.

Archondár (fundarží) 146.

Archondarik (fundarik) 146, 310.

Arsenadží 148.

Askése mnichu Svatoborských 238.

Asper 87.

Atlar 148.

Baštou 157, 245.

Bdenie 164, 167.

Becvar 222.

Bezvousí na Svaté Hoe 30, 42, 45,

52, 82, 84, 132, 133, 138, 302.

Bikidží 222.

Bilo 158.

Blagoslovenie 206, 215.

Blažen 179.

Bliny 202.

Bogomilové 73.

Bogorodien 179.

Bohoslužba veerní 161.

Bohoslužba celoDoní 13s.

Bolniar 147.

Borš 202.

Brašnar 147, 148.

Budíek 159, 165.

Cakoni (národ) 20.

Crvule 224.

asoslov 61, 172.

asy 145, 160-1.

asy cárské 161.

áša (kalich) 162.

Celník 148—9.

Cetii minei 61, 173, 174.

etiridesjatnica (svetija) 204.

ifí 220.

in 170.

irak 200.

tec 145.

ubau 220.

umurdží 223.

uval 236.

Dan klášterní 135.

Despot (biskup) 156.

Despotové Srbští 86.

Diákon (jáhen) 144.

Diakonik 150.

Diatika 209.

Dikej 139, 148, 239.

Diortum 95, 136—138, 143, 146, 147,

149, 199, 205, 206.

Diskos 162.

Distillon 152, 271.

Dobytek na Svaté Hoe Athonské

43, 45, 54, 64, 82—3, 132, 133,

148, 149, 227, 228.

Dogmatik 166, 179.
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Dograniardží 221.

Dochiar 146.

Dragoman 224.

Duchovník 144, 247.

Dulap 200.

Duvardží 221.

Dvée cárské 152.

Džilije 225.

Dlníci na Sv. Hoe 133.

Efemerios 144.

Ekonom 43, 45, 121, 148.

Ekonomissa 309.

Ektenie 161.

Enkyklika 243.

Epistat 04, 95, 135, 242.

Epistimonach 115.

Epitrachyl 157.

Epitrop 95, 112, 136, 137, 142, 149.

Exapostilarij 178.

Ex'igumen 142.

Felon 157.

Fial 168.

Flaskon 240-1.

Fundarik 146, ' 0.

Fundarží (archondár) 146.

Funina 147.

Gerontes 1 43.

Gerondiss'i (Gerontissa) 154, 287.

Glykofilusa 306.

Govedar 219.

Gramniatik 142.

Grámota 87.

Gryppa 234.

Hattišeri 90.

Herychasté (isichasté) 35 - 36, 45,

73-75, 77, 90.

Hesychasterion (isichastirion) 30.

Hierej (jereji 143.

Hierodiakon 144.

Hieromonach (jeronionacli) 144. 195.

Hod boží velikononí 169.

Hodinky církevní 119.

Hospodáství lesní na Svaté Hoe
43, 45, 54—55, 83, 230, 231.

Uhocholové (Malorusové) 216.

Chóros 150, 152, 153.

Chrysobulla 79.

lgumen 112—115, 119, 121, 122, 124,

126, 131, 132, *142.

Ikona 153, 154, 241.

Ikonostas 145, 150-152.
Ikos 178.

Ipakoj 178.

Irmologij 172.

Irmos 173, 177.

Isichasté viz Hesychasté.

Isichastirion 30.

Iso držeti 176.

Jáhen 144, 157, 168.

Jelek 198.

Jeptišky 134.

Jerej 143.

Jerodiakon 144.

Jeromonach 136.

Junar 219.

Kadilnica 158.

Kajmakamin 242.

Kalajdží 201.

Kalamarie 86.

Kalauzin 248, 249.

Kalcuny 199.

Kaliva 238.

Kaludr 191.

Kalušky (knedlíky) 202.

Kamhany 159.

Kamilovka 197—199.

Kandila 153.

Kanerchis (kanonarch) 145.

Kanón 167, 177.

Kanón veliký 179.

Kanón voskresný 179.

Kanonarch (Kanerchis) 145, 192.

Kantardží 223.

Karyaiissa 298.

Katapetasma 152.

Katavásia 177.

Kath'igumen 142.

Kathisma 172. 175, 238.

Kávia 199, 240.
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Kaviota 240.

Kellarik 200.

Kellie 133—140, '200, 237.

Kelliota 136, '237.

Kinovia 95, 130, 136, 138, 143, 146,

149, 199, 205, 240.

Kivot 158.

Klepadlo 158.

Kleštnci 42, 52.

Klí paschální 171.

Kliros 146, 271.

Klissiarcli 144, 1 15.

Koliba 238.

Kolligové 231.

Kolyva 96, 159, 160, 203.

Komkání 20Í.

Koak 149.

Konakí 149.

Kondak 178.

Kondik 170-171.

Koalka na Svaté Hoe 133.

Kostelník 121, 122, 144, 145, 158.

Kozar 220.

Krava 219.

Krajegranesie 177.

Krajestroie 177.

Krst (kíž) 155.

Krstelnica (ktitelnice) 188.

Krstobogorodien 1 79.

Ktitor 184.

Kukul 198.

Kukuzelissa 313.

Knndugun 198.

Kupusí 147.

Kururdží 21 7.

Kyriakon 149.

Lapcuny 199.

Laterna 150, 271.

Legendy o Matce Boží 20, 22.

Léení klášterní 13().

Lesnictví na Sv. Hoe 229 -.".o.

Lihoviny aa Sv. Hoe 104, 105, 299.
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Lira turecká 291.

Literatura gruzinská 60 • 61,

Liti.ja 166, 167.

Liturgie 162—164.

Li v;ida 231.

Lozar 1 18.

Mager 147.

Mahala 269.

Majupnica 147.

Manga 223.

Mantija 157.

Matka Boží Iverská 92, 295, 296.

Metanie (poklona > 205.

Metoch 25, 132, 248, 275.

Msícoslov 171.

Milostina 88, 246.

Minaere 200.

Minei etii viz Cetii minei.

INIinei obštak 173.

Mlekopitatelnica 154, 301.

Mnich-budi 115.

Modios 65.

Molitostovce 174.

Monach 190, 191.

Monidrion 25.

Moreité 215.

Mošti 156.

Muzur 65, 82.

Nábederník 157.

X;íiní kuchyské (svatoborské)

200 si.

Nafora 163, 164,

Nákolenník 157.

Námtka 197.

Nápoje 115—117, 120, 128, 141.

Náramník 166.

Xazir 94.

Nemocní 117, 126, 130, 147.

Nezávislost církevní Svaté Hory 63,

64.

Novomurenníci 91.

Obiny 56.

Obchod na Sv. Hoe 53, 56, 58, 104,

135, 299.

Obrazy ikonostasu 152.

Obrazy Matky Boží 21, 22, 88. 92.

154, 282, 287, 294—296, 298. 301,

306. 30D, 313, 331, :i57.
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Obady 162, 163.

Odv biskupsky 156.

Odv knžský 157.

Odv mnišský 117, 123, 129, 197,

198.

Odpust 167.

Odznaky igumenovy 142.

Oktoich 173.

Oltáník 145.

Omofor 156.

Orar 157.

Osinoglasnik 61, 173.

Pauagia 156.

Panagia artosná 350.

Panagiar 203.

Pauagis 168.

Panginie 207.

Pautachus 243.

Pantokrator 182, 189.

Panychida 125, 210.

Paperta 150, 271.

Para 87.

Paragat 234.

Paraklis 185.

Pareklesion 149

Parastas 96, 125, 210, 336.

Papui (papue) 199.

Parbolniar 147.

Parepitrop 95, 137.

Parkanu'] ovka 1 97-199.

Parklissar 144.

Parmagcr 147.

Paroltarnik 145.

Partrapezár 146.

Panisia 170.

Pascha 169.

Paschálie 171.

Paterica 157, 301.

Paterik 24.

Pentikostar 173.

Pentikostia 170

Perper 65.

Petdesjatnica 170.

Petochlebie 166.

Pvoice 150, 271.

Piastr 87.

Píse cherubínská 163.

Pittakion 62.

Pitvor 150.

Plaštanice 169.

Podoben 179.

Podrázník 157, 198.

Podvor'e 289, 350.

Pohbívání mnich 125.

Pokrmy klášterní 115 — 1 17, 120,128,

129, 141.

Politarch 245.

Polonoštnica 162.

Polyelej 165, 166.

Polykandila 153.

Pomjanik 170—1.

Ponocný 147.

Ponta 208.

Pop 144.

Porta r 147.

Portiatissa 294.

Portikus 277.

Poruí 157.

Poslušník 56, 139, 140.

Postižka (postižení) mnišská 39,

125, 195—197.
Posty klášterní 115, 116, 120, 129,

141, 204-206.

Poustevny 139.

Pouti za podporami 88—89.

Pouty klášterní 120, 121.

Poveeij 161.

Povstání ecké (1821-1830) 96, 97.

Praktikou 243.

Prestol (oltá) 154-55.

Primikerios 73, 286.

Proestótes 143.

Proigumen 142.

Prokimen 171, 177.

Prolog viz Syoaxar.

Prosfora 13?, 145, 158, 159, 240.

Prosforí 145.

Proskomidie 125, 150, 162, 163.

Prosmonar 154.

Prót Svatoborský 44, 45, 52, 83,

136.

Protáta 37, 95, 136. 142, 242 si.

Píastník 163, 164, 177.
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Pijímání 164.

Psalt 145.

Psaltiká 145, 180, 181.

Psalt i r 172.

Psaltiru sledování 172.

Pjování penz 136.

Pung 97.

Ráza 123, 195, 198.

Rázofor 195.

Relikvije 156.

Režim 237.

Rigan 240.

Rynchini, kmen slovanský 25.

Rád patriarchy Gabriele 134.

ád patriarchy Jeremiáše 132.

ád Sávy Srbského 127.

ády kelliotské 138.

ády škitské 138.

Sadaství 233.

Sakkos 156.

Samardží 222.

Samoglasen 179.

Sartamarka 198.

Sedalen 178.

Sedmica strastná 168.

Sedmiar 144.

Sejmen 245.

Serdar 218.

Shromáždni obecná 56, 57.

Shromáždní igumen 93.

Schima malá 195.

Schima veliká 74, 197.

Schimuík (skimník) 90, 195.

Schirnomrh 195.

Schze sborové klášterní 143.

Sigillion 28, 130.

Skevofylak 135, 116.

Skoropojlušnica 154.

Slávosloví 162.

Slávosloví malé 178.

Slávosloví veliké 167, 178

Sloupy evangelické 171.

Služba celononí 165.

Služba církevní 160.

Služba velikononí 114.

Služby klášterní 116, 117.

Služebník 174.

Sobota Lazarova 204, 205.

Soud škitský 139.

Sraica 154.

Staec sborový 142.

Staec strážný 139.

Stasidy 151, 298.

Stich 178.

Stichar 157.

Stichíry 166, 178.

Stichovan 179.

Stolování 119.

Stratopedarch 72, 286.

Strava mnišská 201.

Svetyna 206.

Svcení na jáhen ství 57, 136.

Svcení na knžství 57, 136, 139.

Svoboda klášterní 121.

Synaxar 127, 173, 174.

Svtilen 178

Šestipsalmí 162, 166.

Škifelak 135, 146.

Škit (skit) 102. 138, 239.

Skit Svatoanenský 138.

Skity ruské 140.

Škitníci 136, 140.

Taxid 247.

Taxidiot (taxidiotin) 90—92, 247.

Teizia 221.

Tetraevangelion 171.

Tragos 37.

Trapeza 115. 119, 128, 146, 188, 189,

202.

Trapezár 115, 124, 146, 203.

Trebnik 174.

Trebnik veliký 61.

Treska (zimnice) 208.

Triod cvetni 173.

Triodion 173.

Trojien 179.

Trojruica 154. 273.

Tropar 169, 178.

Típsník 173.

Typikon (typik) 35, 67, 111, 130,

171.
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Typikon Sávy Osvíceného 127.

Tvpikon Sávy Srbského 118, 140,

141.

Typikarnica 67, 300.

Turkomani '215.
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Na str. 32. v ádce 12. z dola ti klášterní.

4:5.
5) w

21. s hora H ve Veliké Lave
07. » » 8. z dola » otec.

107.
ti n 9. n r»

neuplynula.

115. » v 0. B hora » epistimonachové.

123.
?1 n 0. z dola w noní.

148. n » 18. s hora » brašnar.

160. n n 3. z dola n proskomidie.

249. » » 22. s hora » do D afiny.

251. n })
21. » 11

Avramovir.

260. » » 20.
r. n Avramovic.

303. n n 11. » r»
zinková.

309.
)i n 3. r> w Agiasma.

332.
11 5)

18. n Kosturské.



Doslov.

Spis Otce Sávy Chilandarce „Kniha o Svaté Hoe Athonské"
zadán Matici eské k vydání na podzim r. 1909. Podle ustále-

ného zvyku vyžádal si výbor Matice eské odborného dobro-

zdání. Pípisem ze dne 18. íjna 1909 obrátil se na p. univ.

prof. Dr. Konstantina Jireka ve Vídni se žádostí, aby posoudil

rukopis, jejž ml pvodné k tisku upraviti p. Karel Drož, uitel
v Plzni, jeli zpsobilý k tisku. Pan univ. prof. Dr. K. Jireek
odpovdl ochotné pípisem ze dne 29. pros. 1909, ve kterémž
praví: „O práci Otce Sávy pedevším nutno zpomenouti, že on
jest „unicum" svého rodu, nebo jednak mnichv o literaturu

dbajících je v klášteích Hory Athonské velice málo, jednak se

sotva tak snadno najde opt nkterý píslušník eského národa,

který by se chtl státi mnichem athonským. Bylo by žádoucno,

aby po Otci Sávovi zstala pkná památka i v literatue eské.
Kniha o Svaté Hoe Athonské podává i djiny i popis zem-
pisný a hospodáský. Zempis a okolnosti hospodáské zná Otec
Sáva po mnohaletém pobytu lépe nežli kdo jiný. V tom oboru
práce jeho má cenu, o které nelze pochybovati." Díve než by
spis Otce Sávy byl vydán, odporuoval prof. Jireek dkladnou
prohlídku všech jmen, antických, stedovkých i moderních, dále

probrání dat historických pomocí novjší literatury o djinách
byzantských a jihoslovanských, jakož i literatury o Athon samém
a etné opravy jazykové. Pro nedostatek asu nemohl však p.

prof. Jireek sám tuto práci vykonati.

Na základ tohoto dobrozdání usnesl se výbor Matice
eské ve své schzi dne 4. ledna 1910 k návrhu p. univ. prof.

Dr. Fr. Pastrnka, aby byl požádán p. univ. prof. Jar. Bidlo, aby
prozkoumal a opravil rukopis Otce Sávy ve smyslu pokyn prof.

Jireka.

P. univ. prof. Dr. Jar. Bidlo vyhovl laskav vyzvání vý-

boru Matice eské a upravil spis Otce Sávy k tisku. Pehlédl,

opravil a upravil jej jak po stránce historické, tak i jazykové,

doplnil místy jeho údaje literární a piinil nkteré dodatky
vcné. Vybral obrázky do textu vložené, navrhl piloženou mapu,
poídil vcný rejstík a spolupsobil pi tisku knihy provádním
korrektur.

Životopis Otce Sávy Chilandarce napsal dv. rada Dr. Ka-
lousek do Ottova Nauného Slovn. XXII. 1904.

Doplkem tohoto lánku jest lánek Gavrila Dožie,
Caua XnjieH,napan;. HpHJior 3a hobhjy HCTopBJy cpncce ijapcice

Jiaiipe XmieH^apa v asopise BjecHHK cpncse upRBe, 1908 sešit

kvtnový (5).
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