
Řehoř VII., papež OSB

 narozen: mezi r. 1020 a 1025 v Toskánsku (Soana?), Itálie
 zemřel: 25. května 1085 v Salernu, Itálie 

Řehoř  VII.,  papež,  který  vešel  do  historie  jako  jeden  z  
nejdůležitějších,  vyslovil  ve  své  hodině  smrti  tato  slova:  „Miloval  
jsem  spravedlnost  a  nenáviděl  bezpráví.  Proto  umírám  ve  
vyhnanství." Obě tyto věty jsou napsány na papežově hrobě v domě v  
jihoitalském  městě  Salernu.  Tento  chrám,  Duomo  S.  Matteo,  byl  
postaven k uchovávání ostatků evangelisty Matouše a vysvětil ho r.  
1085 Řehoř  VII.  několik  týdnů  před svou smrtí.  Papež  sám našel  
místo  svého  posledního  odpočinku  pod  oltářem  takzvané  křižácké  
kaple v pravé apsidě.  Zde přijímali  požehnání křižáci.  Za hlavním  
oltářem dómu stojí trůn  Řehoře VII.

Řehoř VIL, který zanechal v dějinách nesmazatelné stopy, přišel  
na svět mezi r.  1020 a 1025 v Toskánsku, pravděpodobně v místě  
Soana.  Jeho  křestní  jméno  bylo  Hildebrand.  Časně  přišel  do  
Lateránu a brzy nato do římského kláštera P. Marie na Aventinu, kde  
se mu dostalo vzdělání. Pak se stal benediktinským mnichem, mezi ji-
ným několik  let  ve slavném reformním klášteře Čluny ve Francii.  „Německý papež" Lev IX. přivedl  
Hildebranda r. 1049 do Říma a jmenoval ho svým osobním poradcem. V dalších 24 letech zastával  
Hildebrand četné vysoké úřady a získával stále větší vliv na rozhodování papežské stolice za Lva IX.,  
pak i za jeho nástupců. Pěti papežům sloužil mnich z Toskánska jako poradce.

Když byl 22. dubna 1073 pochován papež Alexandr II., žádal lid: „Ať je papežem Hildebrand!" Po  
formální volbě - kardinálové potvrdili  lidové „jmenování" - přijal Hildebrand jméno Řehoř VII. Od  
počátku svého pontifikátu se Řehoř VII. snažil o vnitřní reformu církve. Neústupně, až tvrdě šel za svými  
cíli.  27-bodový dokument,  „Dictatus papae",  upravoval odluku církve od světského poručníkování  a  
očistu církve od všech zlořádů. Řehoř potíral kněžský sňatek, simo-nii (kupování duchovních úřadů) a  
byl neoblomný v názoru na spor o investituru: žádný laik, ani císař, nesmí obsazovat církevní úřad. Král  
Jindřich  IV.  prohlásil  pak  papeže  za  sesazeného.  Začal  tím  jeden  z  nejrozhořčenějších  sporů mezi  
papežem a panovníkem v celém středověku.  Řehoř VII.  exkomunikoval  krále,  nato  se sešli  němečtí  
kurfiřti, zřekli se Jindřicha, a rozhodli, že pokud se nepodvolí do určité doby, nebude zbaven klatby. Tak  
došlo k slavnému „pochodu do Canossy", kde sňal papež církevní klatbu z Jindřicha.

O tri roky později došlo k novému sporu. Řehoř VII. sesadil Jindřicha. Jindřich zase dal na rychle  
svolaném synodu v Brixenu zvolit arcibiskupa z Ravenny za vzdoropapeže Klementa III. Řehoře pro-
hlásili za sesazeného, a Jindřich táhl se silným vojskem na Řím. Na jaře 1081 začal s obléháním Říma.  
Řehoř se obrátil o pomoc na vůdce Normanů Roberta Guiscarda, který však právě vedl válku proti  
císaři v Konstantinopoli. Mezitím dobýval Jindřich stále větší římské území, r. 1083 zaútočil na chrám  
sv. Petra,  v březnu 1084 mu byl Řím vydán. Řehoř se uchýlil  do opevněného Andělského hradu. O  
velikonocích se dal Jindřich IV. v Lateránu, za přítomnosti všech římských kardinálů, „svým papežem" 
Klementem III. korunovat na císaře.



Mezitím se blížilo rychlými pochody normanske vojsko Roberta Guiscarda. Situace nového císaře  
byla svízelná, a musel utéci co nejrychleji z Říma a s ním také Klement III. Římané se teď postavili  
novému nepříteli. To zdrželo vysvobození zavřeného Řehoře VII. a popudilo ještě více hněv Normanů. 
Polovina Říma lehla  popelem,  zemřely tisíce  lidí,  tisíce  putovaly  do otroctví.  Tolik  křesťanské krve  
nebylo prolito ještě v žádném století pro papeže. Po vpádu Normanů do Říma utekl Řehoř VIL, když se  
také národ obrátil proti němu, se svým doprovodem do exilu do Salerna. Tam zemřel 25. května 1085.  
Papež Pavel V. svatořečil svého velkého předchůdce r. 1606.

Úcta a tradice: pojem „pochod do Canossy" má pevné místo v jazykovém vyjádření; výraz popisuje že  
osoba, která má před sebou „po chod do Canossy", musí řešit sví zelnou a nepříjemnou úlohu, která  
většinou souvisí s jinou osobou a musí se pokořit.

Znázorňování: nejčastější  zná  zornění  ukazuje  Řehoře  VIL  s  Jindřichem IV.  ve  scéně  „pochod do  
Canossy". Papež je často zobrazován jako starý muž s vousem. 

Král Jindřich IV. v kajícím rouchu před papežem Řehořem 
VII. V Canosse („Pochod do Canossy"). Rytina podle malby  
od O. Friedricha, která ukazuje jednu z nejslavnějších scén  
historie.
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