Slavnostní otevření Cesty hrdelního práva v
Tišnově
(23. 7. 2017)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Do Tišnova a na Tišnovsko už jsem zval vícekrát. Tišnovsko je protkáno sítí
turistických cest, lze sem tedy dojet či dojít z kteréhokoliv směru. Motivů, proč do Tišnova,
může být více. Dnes chci upozornit na zajímavou akci, která se zde uskuteční příští sobotu,
tedy 29. července. Bude se totiž otevírat Cesta hrdelního práva.
Nositelem myšlenky vybudování této cesty byl pan Miloš Sysel a SPOLEK
Continuum vitae.
Základním impulsem pro projekt Cesty hrdelního práva bylo objevení základů historické
šibenice na vyvýšenině nad Tišnovem pod kopcem Klucanina. Tým odborníků provedl
archeologický průzkum, kdy byly nalezeny lidské ostatky a další artefakty, které se váží k
tišnovské šibenici. Zájem o tyto historické objevy (společně s odkrýváním i skutečných
“právních případů“ končících popravou) vedl k myšlence turistického zpřístupnění a úpravě
místa, kde stávala šibenice, spojené s její pietní prezentací. Iniciátoři a organizátoři chtějí
mimo jiné seznámit nás současníky, že toto historické období a události, jež s popravami
souvisejí, prostě byly, ať už to kdy bylo správné či nikoli. Navíc – každý se může zamyslet
mimo jiné nad obsahem sedmi hříchů.
Budou tedy připomenuta místa, která se vázala k aktu útrpného práva a také k cestě
odsouzencově, a to od radnice (kde bývala šatlava), okolo katovny (stínadla), dále, k již dávno
zbourané kapli sv. Anny (kde došlo k rozloučení s tímto světem), a posléze do kopce lesem na
šibeniční vrch, kde došlo ke konečné exekuci. Cesta je lemována sedmi zastaveními
smrtelných hříchů, které byly vyjmenovány papežem Řehořem Velikým v 6. století našeho
letopočtu. Umístění těchto zastavení odpovídá z části místům, které se váží k tradici útrpného
práva – radnice, stínadla, kaple sv. Anny a z části budou na místech, která jsou k tomu
prostorově vhodná. Které hříchy to jsou? Zde jsou: pýcha, nestřídmost, smilstvo, lakomství,
závist, lenost, hněv.
Sedm zastavení smrtelných hříchů by mělo připomenout, co vede k páchání různých
trestných činů, jaké jsou jejich příčiny. Dnes se pomalu zapomíná, co je a není hřích, stírá se
rozdíl mezi ctností a hříchem. Co bylo kdysi hříchem, je dnes někdy ctností a naopak.
Kamenné stély jsou vysoké 2,5 až 3 metry, každá je jiná, první dvě jsou doplněna
kamennými pítky pro ptáky. Na zhotovení stél se podílel i nedvědický kameník Pavel Cvrkal.
A ještě něco: Na vrcholku popravčího vrchu bude kaple, která by měla být výrazem
odpuštění a smíření. Společně s pietní rekonstrukcí šibenice budou tvořit zajímavý cíl výletů
a poutavé místo pro rozjímání o podstatě lidského žití.

