Mše svatá sloužená souèasnì v Padovì, Praze, Varšavì, Vilniusu, Minsku a Polocku s intencí:
Za doktora Františka Skorinu (1470–1552), evropského humanistu, k nìmuž se hrdì hlásí souèasná Belarus i souèasná Litva, a za všechny, kdo v dnešní Evropì – od Atlantiku
po Ural – trpí a strádají jen proto, že chtìjí žít v duchu ideálù humanitních.

ètvrtek 20. ledna 2022 v 17h00 (SEÈ); v Praze slouženo v basilice minor na Vyšehradì

František Skorina je jedineèný pøíklad evropského humanisty. O jeho životì máme jen omezený
soubor vnìjších svìdectví: nejvíc se o nìm dozvídáme z rozboru jeho vlastního díla; to se ovšem
dochovalo neúplnì. Poselstvím Skorinova odkazu jsou hodnoty, dle kterých žil a konal: vzdìlanost, pracovitost, otevøenost, tvoøivost, smíølivost, vynalézavost; cokoliv èinil, èinil, jak sám napsal, Bohu ke cti a lidu pospolitému k dobrému pouèení. Pøedpokladem takových hodnot i takového konání je lidská svoboda a z ní vyvìrající vìdomí odpovìdnosti ke svìtu.
František Skorina vždy hrdì uvádìl, že pochází ze slavného mìsta Polocku. Dnes Polock
najdeme v Belarusi-Bìlorusku, krásné zemi znièené dlouholetou krvavou diktaturou, v zemi, jež
vzdor všemu nepøestává toužit po svobodì. Nevíme, kde všude Skorina pobýval, leè i z toho mála dochovaných svìdectví vyplývá, že byl evropským obèanem: 1504–1506 studoval filosofii,
èili svobodná umìní v Krakovì, 1512 složil v Padovì zkoušku na doktora medicíny; po dvakráte
pùsobil v Praze, kde pøedpokládáme i zemøel, doloženì pøinejmenším jednou pùsobil ve Vilniusu
a v Královci. Královec, pøejmemovaný na Kaliningrad, dnes patøí žel k té nešastné a nesvobodné
èásti Evropy; ostatní mìsta – Padova, Praha, Krakov, Vilnius – mají to zavazující štìstí, že patøí
k Evropì svobodné.
Jako doktor medicíny mìl Skorina pøístup do vysokých spoleèenských kruhù: v Královci
byl ve službách vévody Albrechta, luterána; ve Vilniusu byl osobním lékaøem a komorníkem katolického biskupa Jana, z rodu knížecího; za svého druhého pobytu v Praze byl královským zahradníkem na dvoøe Ferdinanda, pozdìjšího císaøe. Že funkci královského zahradníka zastává
lékaø, je pøirozené: zahrada skýtá mnohý užitek, dobøe promyšlená zahrada skýtá i mnohé léèivé
byliny; nicménì Skorina se stal královským zahradníkem proto, že panovníku pøedložil projekt
nové, renesanèní zahrady, jaká v Praze ještì nebyla: dnešní královské zahrady u královského letohrádku naproti starému pražskému Hradu jsou pozùstatkem novoty, kterou z Italie do Prahy pøinesl Rusín-Rutén, obèan Litevského velkoknížectví.
Nejvýznamnìjším dílem Františka Skoriny je ovšem jeho Áèâëèÿ ðóñêà, Ruténská bible,
kterou zaèal vydávat roku 1517 v Praze. V rozpìtí let 1517–1519 vyšly v Praze po sešitech
všechny knihy Starého zákona, 1525 pak ve Vilniusu jako jeden svazek, pojmenovaný Apostol,
Skutky a epištoly; zámìr vydat ètvero evangelií Skorinovi nevyšel: jím pøipravený text došel
zhodnocení až dlouho po jeho smrti roku 1580 ve mìstì Ostrih-Ostrog, které dnes patøí Ukrajinì,
v prvním úplném tisku církevnìslovanské bible. Roku 1522 vydává Skorina ve Vilniusu ruténský
LIBER VIATICVS pod názvem Malá cestovní knížka : jde o první knihtisk na území velkoknížectví
Litevského. S ohledem na 500. výroèí této události byl rok 2022 na Litvì vyhlášen rokem Skorinovým.
Skorinova Ruténská bible je evropsky jedineèná. Byla urèena pro lid: projevovalo se to
nejen tím, že vyšla tiskem, tehdy novým prostøedkem šíøení slova Božího i lidského, ale též bohatou ilustrací døevoryty, což bylo technicko-umìlecky inovativní pøenesení obrazové biblické dìjepravy z chrámu do knihy. Pro lidového ètenáøe doplnil Skorina vlastní biblické texty ještì autorskými komentáøi: toto je evropsky jedineèné už jen jako publikaèní akt; evropsky jedineèná je
navíc skuteènost, že Skorina byl zbožný laik: èlovìk vysoce vzdìlaný, ne však v teologii, a bez
knìžského svìcení. Skorinova Áèâëèÿ ðóñêà (1517–1525) je souèasná Lutherovì Biblia Deudsch
(1522–1534), i Erasmovu Nouum testamentum Græce (1516–1535). Luther i Erasmus však byli
augustiniánští mniši, jimž se dostalo jak plného teologického vzdìlání, tak øádného knìžského
svìcení. Narozdíl od Erasma, jehož vztahy s církevní hierarchií byly velmi delikátní, nemluvì
o Lutherovi, který se s institucionální církví radikálnì rozešel, dokázal laik Skorina smírnì vycházet se všemi církvemi, jež v jeho hlavních pùsobištích koexistovaly: v Praze s utrakvisty i katolíky, ve Vilniusu s katolíky i pravoslavnými. Skorinùv biblický poèin z poèátku XVI. století

pøedjímá to, co polsko-litevská Respublika na konci téhož století dokázala jako úspìšné završení
nìkolikasetletého evropského politického procesu: uzavøít církevní unii øecko-latinskou (1596);
podle místa, kde se tak stalo, Brestu Litevského, se jí øíká «brestská», dnes mluvíme o církvi øecko-katolické.
Skorinova Bible je dvojjazyèná: vlastní biblické knihy jsou v církevní slovanštinì, autorské komentáøe pak v ruténštinì. Církevní slovanština je liturgický jazyk uznávaný jak latinskou,
tak øeckou církví; na rozdíl od latiny i øeètiny však liturgická církevní slovanština byla pravoslavnému obyvatelstvu Litevského velkoknížectví plnì srozumitelná. Ruténština, literární jazyk západní èásti východoslovanského prostoru, pak byla úøedním jazykem celého Litevského velkoknížectví: v ní – a nikoliv v litevštinì – vycházely litevské kroniky, zákoníky i právní akty. Historický státní útvar Litevské velkoknížectví dal vzniknout tøem moderním národùm: ukrajinskému,
bìloruskému, litevskému; historický jazyk ruténština je spoleèným pøedchùdcem moderní ukrajinštiny i moderní bìloruštiny.
Pro Bìlorusy je František Skorina národním hrdinou již dlouho a plným právem. Usilujme nyní jako Evropané spoleènì o to, aby František Skorina vešel ve známost též co hrdina a
vzor evropský. Mnohé lze ještì øíct k evropskému novátorství Skorinova díla, ale to patøí již do
vìdecky pouèeného diskursu kulturnì-historického. V poloze duchovnì-mravní, což je samou
svou podstatou poloha politická, nyní žádejme, aby Skorinova rodná zemì, souèasná Belarus,
co nejdøíve získala tu nejzákladnìjší podmínku lidství, svobodu.
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