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Navzdory tomu, že bělohorská srážkabyla bitvou malého tozsahu, její dopad byl v něktenich ohledech zcela fatá ní. Ne snad
Proto, ŽebY se jednalo skutečně o konec samostatnosti české,jakješ150) tě
P ed adou desetiletí napsal francouzsk} historik Ernst Denis.150)
p vní postavení českych zemí bylo pobělohorsk}mi sankcemi
dotčeno jen minimálně. Hrdelní tresťy postihly pouze necelé tň
desítky muž , zabavení majetku - konfiskace
- ,. nlkrto jen části
svobodn}ch vrstev obyvatelswa. Podstatně větší a hlubšíd sledky
měla zména konfesijní orientac e, jež vedla k mnoha individuá]ním
traumat m a tragédiímjednotlivcri i cel}ch rodin, p ípadně skupin obywatel.
Rekatolizace se stala jedním z p edních panovnicklich tikolťr
Ferdinanda II., člověka osobně velice zbožného,ktery byl neochvějně p esvědčen, že p ivedením všech svlch poddan ch zpět
do ltina Ímskécírkve zajtstí nejen spásu jejich drrší,ale i jednotu
zerní a národri. Tomuto risilí pod ídil své vlada ské záměry, jak
ostatně prokázal p ed lety ve Šryrsku. Lze jen s divem konstatovat, že si hloubku Ferdinandory víry a jeho otev enli tlak na
obrácení obyvatel ke katolickému vyznání i násilím plně neuvědomili páni stavové na sněmu v roce 161,7. o čtyň .oky později
by1 Ferdinand vítězn,rm vlada em, panovníkem naprosto legitimnírn, a mohl si diktovat podmínky. v risilí o posíleníuáticte
víry ho povzbuzovali a upevňovali jeho zpovědníci a duchovní
rádci Bartoloměj Villery, Martin Becan, zejrnéna však Vilém
Lamormain, jenž je také autorem jednoho z nejstarších rekatolizačníchkonceptri pro českézerné. sám Lamormain zdejšípoměry
znal,jednak z rizn, ch ádov,ch rcIací,jednak i z vlastnizkušenosti, protože studoval na jezuitské akademlí v pražském Klementinu. ostatně Ferdinand II. mě1 k jezuitťrm velmi blízko, neboť
151) absolvoval jejich
školy v bavorském Ingolstadfu.151)
snahy o ovlivnění náboženského vyznání poddan ch nebyly
v dané době ničímnezvykl m, a to i v oblastech, kde neplatila
zásada čízemě, toho náboženstuí dohodnutá v Augsburku ,, .o..
1555. Péčeo duše poddan ch patňla podle dobow.ich p íruček
morální teologie k p edním povinnostem panovníkti, poučovala

o tom i všechna zrcadla, tedy návody smě ujíci k nejlepšímu zptr
sobu pozemského panování. Úsilí o návrut poddan ch do 1 na
ímskécírkve vyžaďova\o spolupráci moci světské i církevní. Prv_
ně jmenované náIeže|y pravomoci ve síée organízačni a w.ikonné;
moc církevníse měla postarat p edevším o zajištěnínáIežítého
duchovního rámce a v neposlední adě o navtženi postupu rekatolizačníakce. Sankce pro vzputné a zatwzelé opět měla na starosti r,noc světská o trestání heretikri jejím prost ednicwím
podrobně lvažov , už sv. Tomáš Akvinsk.i.",) V době ozbroje_
n ch konflikt docházeLo k nucen m konvetzirn s většíintenzitou, válečnéhŇzy neptisobily jenom smrt a materiální škody, ale
probíhala í ,,valka" v rovině spirituální. lHroznější než hlad, mor
a další choroby je boj, p i němž je napaďán poklad duší,jakvystlž,
ně napsal v jednom ze sv,.ich sonetri slezsk básník Andreas Gry-

phius.'u')

Nepočítáme-listručnou a poněkud nekonkrétní instrukci císa sk}ch radri, pak první praktick. návod, jak si počínatp i rekatolizací, pochází již z roku 1620 a vytvoňI jej pražsk,.i arcibiskup Jan
Lohelius, kter-.i v té době ještě spravoval svou arcidíecézizYídné,
l) estože nebyl zcelafyzícky zďráv, nechyběla mu duševníenergie
k prosazování katolické věci. Mnohé prvky jeho konceptu se
potom pravidelně objevují i v dalšíchnávrzích, L,uďto témě ve
stejné podobě, nebo v Ňznych modifikacích. Lohelius své zárnéry
sdělil 1. prosince t620 v listě adresovaném císa i a shrnul je do t í
základnich požadavkti: 1. právo obsazovat hry p evést w.ihradně
rra arcibiskupa a neumožnit aplikaci patronátních práv městrim
a nekatolick.im vrchnostem; 2. obsadit v hradně katolick,.imi
cluchovními fary na královsk.ich statcích; 3. p edat pražskou univerzitu jezuitrim a současně analogicky postupovat i na nekatolicklich gymnáztích (jmenovitě je pňpomenuta Soběslav).'uo)
Lohelius určil hlavní směr, jímžse rekatoLizace měla v pffštích
letech ubírat. Jeho návrhy se r,. kaly p edevším Čech, kde byla
situace pro ffmskou církev nejvíce nep ízntvá, podobn zptisob
tlyl pak zvolen i pro Moravu. Jedním z pwnich kolri bylo usku_
tečňování správních zrnén, které nejprve rczvrátlly, posléze zcela
vymazaly ze světa administrativní systém nekatolick ch konfesí.

152)

153)

154)

92 HLAvA I. - poLITIcrÉ oĚ;INv

Historička Eliška Čáhová v,.istižně shrnula hlavní rekatolizační
zásady vyr,čenéLoheliem a tozpracované dalšímiteoretiky
- ze

155)

zemé museli co nejdňve zrnizet nekatoličtíkněžía stejně nemyslitelná byla i dďší existence nekatolického vysokého učení.lus)
I( oběma vytčen}m cíl m se také měla v btzké době pňpravit
cesta.

vyhnání nekatolicklich knéží,k němuž nabáďal zejména papežsk} nuncius Carlo Caraffa, se jevilo jako nezbytné. neboť lidé be:z
duchovních pasti ti jsou sníze manipulovatelní. Ferdinand II. se
s caraffoúrni názory ztotožnll, ale p edstavitelé zemské vlády
a hlavně Karel z Lichtenštejna se zdráhali taková opat ení rychle
realizovat. Nebylo to poprvé ani naposled, co oddan katolík
Karel z Lichtenštejna vtibeq nespěchal s vyňzováním císa sk ch
na ízéní,a nap íklad mandát proti všem evangelicky- kněžím
vydal až v listopadu 1622. Bezpochyby tu mtižeme spat ovat
dikaz jeho sebevědomí mocného velmože, ale p edevšímsebevědomí čelnéhop edstavitele stavovské obce, která se vymezuje
proti panovníkovi i v p ípadě shodné konfesijní orientace (jeho
motivy však byly i politické - snaha nejit it situaci v Čechách).
Ostatně Karel z Lichtenštejna nebyl náboženskY- fanatikem;
ptivodním lryznáním česk braft konvertoval v roce 1599 w156) sloužil
si za to ostré odsudky nekatolick ch současník,i.'uu) ^
Jak tomu b "á vždy v dramaticky vyhrocen}ch dějinn ch okamžicích, ne všichni lidé dokázaLi pevně setrvat ve sw.ich p edchozích zásadách a hleděli se pňzp sobit nov,.im poměrtim ještě d íve, ttež se v praxi začala uplatňovat jakákoliv opat ení. Tak pni
někte í utrakvističtíknéžíhned po Bilé ho e neváhali sloužit
děkovné bohoslužby za císa ovo vítězswí nebo se sami hlásili do
l na ímskécírkve a lehce se z íkali podáváni z kalicha pro laiky.
Později však této povolnosti často litovali, což lze snad dát do
souvislosti s arcibiskupov,.im na ízenímz roku 1,623, že všichni
157) ženatí kněží
musí zapudtt své manželky.'Y)
Někdy v roce 1,6_21, byla zastavena činnost dolní utrakvistické
konzisto e a její agenda p evedena na katolické správní orgány.
P esné datum nelze zjistit pro nedostatek pramenri. Jlž p edtim
byli vypovídáni utrakvistitti knen, zejrnéni p íslušejícík jednotě

upEvŇovÁNí HanssuRsrÉ Naocl s:

bratrské. Největší benevolenci se nějak čas těšili duchovní 1uteránští, stejně jako p íznivci augsburské konfese v bec, protože

navzdory osobnímu p esvědčení,nabádání zpovědníkti, instrukcím zpovědních ztcadel a jin ch p íručekse Ferdinand II. v tomto aspektu musel ohlížetna zálmy saského kurfi ta JanaJi ího. Jan
Ji í Sask.i se stal císa ov,.im spojencem nejen na záHadě politicklich kalkulri (zvláště naděje na zisk obojí Lužice), ale i na doporučenísvého drážďanského dvorního kazatele doktora FIoé, jenž
viděl většínebezpečív kalvinismu než v katolicismu. Ostatně stejrry náhled měl i Jan Ji í sám.
Luterány už nehodlal šet it dalšíz rekatolizačních návodri, ktery vznikl někdy na ja e 1,621, v okruhu strahovského opata Kašp,Jra z Questenberka a jenž raďikálně navrhuje netrpět v zerni
vťrbec žáďné nekatolické kněze včetně luteránsk ch. p edevším
sc) tu však požaduje dtisledné zrušení Majestátu se všemi konsckvencemi, nap íklad odnětím patronátního ptáva nekatolík m,
zrušením všech protestantsk ch vyznání v zemi a rekatolizací
tlIriverziry, konkrétně jejím p edáním do rukou jezuitri, kte í jlž
1lrosluli jako osvědčenlíškolsk ád a od roku 1556 prisobili na
Starém Městě pražskému sv. Klimenta, kde spravovali vlastní

lrkademii."*)

15s)

l)ražská univerzita, která byla od husitské revoluce utrakvisticktltr institucí, stáIa vtibec ve st edu zálmu rekatoltzátor - témě
všcchny projekty kladly na školství zwyšerty d raz, a to zcela právťlll. Škokí v chova p inášela vždyjednotliv,.im konfesím největšítržitek a vysoké učenístálo na vrcholu pomyslného pedagoglc*
kť,lro žeb íčku.Rekatolizace starobylé univerzity zprvu proběhla
lrcz větších problémti; v roce 1,621, museli odejít všichni nekatolič,típrofesoň, jichž ve skutečnosti nebylo mnoho, a univerzitní
rrrlrjetek i archiv byl zapečetěn. Roku 1622 p edal Ferdinand II.
rr;r základě rozhodnutí tajné rady pražskou univerzitu do rukou
it,ztritri. Stalo se tak bez odporu nekatolíkti, ale krátce nato pro1rtlkl o budoucí uspo ádání vysokého učenívlekl spor mezi jezui-

ty (podporovan}mi panovníkem) a arcibiskupem Arnoštem Vojtčchcm Harrachern, jenž hodlal b..it opět plnoprávnYm kanclé em,
;;rk r.rrčil už Karel IV. p i založeníuniverzity.159)

159)
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Tento postup v univerzitních záleŽitostech plně souzněl i s rekatolizačnímprojektem Viléma Lamormaina. Iniciativní císa riv
zpověďník kromě toho navrhoval z ízenínejméně dvou now.ich
biskupství, ktetá by byla ekonomicky zajištěna z konfiskací. V nos
z koníiskovan}ch majetkri by pak podle něho mohl napomoci též
z ízeníseminá ri pro v chovu a vzďéIávání novlich knéží
(v duchu'usnesení tridentského koncilu). Dalšíz bodri Lamormainovy koncepce - akcent na všemožnéposílen{ d stojnosli duchov*
ního stavu - sice mohl znít ponékud vágně, ale když se poté ocitl
v Obnoveném z ízenízemském v náležité právni pravě, dávající
právě prelátrim na zemském sněmu prvo adé postavení, pozbyl
p vodní neurčitosti a znarnenal oproti p edbělohorskému stavu
velice tazantní změnu. Projekt se setka] s velkou podporou
i u česk ch místo držícíchViléma Slavary z Chlumu a Jaroslava
Bo ity z Matinic, ktefi se sami p edtím snažili načrlnout hlavní
kontury rekatolízačníhopostupu.
Mezi nejpromyšlenějšírekatolizační projekry pat í ten, ktery pro
arcibiskupa Harracha vytvoňl jeho spolupracovník, kapucínsk
kvardián a od roku 1624 provinciál českomoravsképrovincie
tohoto p ísnéhoádu Valerián Magni. Valerián soudil, že provádění obnovy ímskécírkve rná byt svě eno p edevším metropolitovi a má se dít dvojím zprisobem - mírně i násilně. K prvnímu
zprisobu doporučuj e z ízeníčry nov,.fch biskupství, stejně jako
seminá ri pro w.ichovu nov ch kněží, dále vyhlášení a dodržování
všech dekretri tridentského koncilu i d slednou restituci církevního majetku. Násilnli zptisob zahtnuje vypovídání nekatolíkri
a jejich drisledné trestání v p ípadě neuposlechnutí. Sám Valerián
ve svém elaborátu uvažuje také o rnožnych nárnitkárh proti oběma zprisobrim provádění rekatolizace. Velice prozíravévidí zvláště
ner,".ihody násilného pffstupu - pochybuje, že by se takto nedobrovolně obrácení lidé stali skutečně up ímn mi katolíky; v"pňpadě
emigrace by se zerné vylidnila a exulantiby z ciziny bojovali proti císa i. Proto se Valerián p iklání k mírnémup ístupu, kteni
160) označuje za skutečně katolick .'') Následná léta dala páteru Valeriánovi za pravdu - násilí vyvolávalo jak pokrytecťví, tak prudk.
odpor. Naproti tomu o adu let později, v polovině století, akcen-

toval tvrd} a zcela nekompromisní p ístup pň nucení obyvatel ke
konverzi dalšíz HarrachooÝrh rádc , vzdéIany intelektuál evrop*
ského rozhledu Jan Caramuel z Lobkovi..'u')
Ani jeden z teoretick ch konceptri neby1 prijat jako oficiáIní
návod k postupu. Samoz ejmě, že dílčínávrhy v různych kombirracích v praxi uplatněny byly. Rekatolizační akce byla izena státltí mocí, která organizovala a korigovala její pr běh prost ednic-

ss

161)

tvím dekretti, patentri a jin ch právních dokumentri, jejichž
zast

ešujícízákonnou normou se posléze stala nová

stava

()bnoven é z ízeni zemské z let 1,627 -1628 . I konkrét ní zajtštovárrí prriběhu rekatoLizace bylo v rukou světské moci. Církev se
rrrěla podflet na duchovním obsahu celé záležitosti a dále na ádrrém personálním obsazení p íslušn}ch článk duchovní správy,

počínajetěmi nejnižšími- farami. Je t eba zd raznít, že &rrní sít
byla až do osmdešátych let 1,7 . věku žalostně chatrná a velice často místo světsk ch (diecézních) kněžísuplovali patňčnéslužby
tlbyvatelstvu (k tiny, udílenísvátosti umírajícim, katechezi a potlobně) p íslušníciádov,ch komunit, které se již v první polovině
ťtlhoto století utěšeně rozr staly. Bez většínadsázky lze íci, že
kláštery a jiné eholní domy pňspěly k posíleníkatolické víry více
lrcž násilné metody a p ísná zemépanská na ízení.
Velk m problémem byl nedostatek katolick ch světsk ch (diet,ť,zních) knéží.Běžně se stávalo, že i v p ípadě, kdy by1 ze své
firry nekatolick} duchovní vypuzen, jeho místo zristalo neobsazerrtl. P izvání polsk}ch kněžído Čech (pozice moravské katolické
t,írkve byly p ece jen o něco lepší)se podle dobov,.ich zpráv ne*
trkázalo jako dobru zárnét Domácí vě ícísi navzdory p íbuznosti
1r<llštiny a češtinystěžovali, že Polákrim nerozumějí a oni sami že
lrcrrrají nejmenší snahu nauČit se česky. Jedin m ešenímse v této
stltlvislosti ukázalo dťrslednénaplnění tridentského usnesení o z i,továri seminá ri pro v chovu kněžského dorostu.162)
Zc skutečnosti, že se nedostávalo siI pro péčio duše vě ících
i ť,crstv,/ch konvertitti, profitovaly katolické církevníády, zejmétt;t ty, které v česk ch zemích prisobily jížvíce než sto let a mezi
rvylrri členy měly p evahu zdejších rodákri (benediktini, cisterciát,i, premonstráti, dominikáni, kňžovnícis červenou hvězdou a dď-

162)
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ší),stejně jako ty, které měly v regulích zakowenu povinnost znát
ďorrrácí jazyk, respektive jazyky, aby jejich pňslušníci mohli bez

problémt1 komunikovat s obyvatelstvem. Dokázalt to p edevším
jezaíté,kte í právě v nelehk ch dobách t icetileté války doslova

.*pr.rdova]i témě do všech česk,,.ich a moravsk 9h krajrl. Do
roku t648 byla zaIožena většina jejich kolejí v Čechách a na
Moravě, jist.fch ťrspěchri dosáhli i v p evážně protestantském Slezsku. Dobu prospertty prožíval také kapucínsk ád, ktery se dostal
do česk.ich zemi krátce p ed koncem 16. stoleti a jenž se vedle
jezuitti asi nejvíc e angažoval p i zajišťovánípostupu rekatolizace.
Kapucínské dom} a kostely s rypick,.im prosr,.im pr čelírna stro,
hY*, nezdobn.im stavebním slohem se šíily z ptivodního centra
n:a pražskych Hradčanech i do dalších lokalit v Čechách a na
Moravě (zde vzntkly nejdriležitějšíádové domy v Brně a O1omouci). Mezi kapucíny vynikal v oné době zvláště temperamentní polemik a propagátor rychlé rekatolizace, blizky spolupracov163) ník kardinála lHan:acha
- Valerián Magni.163)
Dvacátá léta až do vydání Obnoveného z ízeni zemskóho jsou
typická čil..im ri edním ruchem, kdy jedno rekatoltzačníopat ení
stíhá druhé. Je jisté, že mnohá admtntstrativní na ízenínebyla
ťrčinná a naplnění jejich dikce se odsouvalo do budoucna. Někte_
ré p íkazy tak vyzněly naplano, jiné pfinesly okamžity efekt.
Nap íklad vyhnání nekatolick ch knéž|na izené roku 1,6Z2,bylo
zejrnéna v královsk.i ch mě ste ch r ealizov áno b ez vě tšíchP roblémri,
avšak v adě p ípadri neměl kdo zaujmout jejich místa. Rovněž
konverze obyvatel na sebe nedaly dlouho čekat, dokonce se mísťy
to
fiako v pražskych městech) jednalo o tak značnépočťy,že
ještě
kvétna
26.
vzbazovalo podiv i papežského nuncia. Ačkoliv
1,622 nuncius Caraffa nedoporučoval klementinsk m jezuit m
uctíváníBožíhotěla stavěním oltá ri na ve ejn ch Prostranstvích,
aby se lidé necíti|í podrážděni, až 1,9. července téhožroku pňhlížely davy oslavám kanonizace nov ch jezuitsk ch svat ch Ignáce
z Loyo\y a Františka Xaverského. Skvostného procesí na Starém
Městě pražskémse vedle pfislušníkTovaryšsťva JežíšovariČastnili
dominikáni, františkáni, minorité, augustiniáni, milosrdní bratfi,
světští(diecézní)kněžívedení kanovníkem Platejsem i bratrstva

sz

nrěšťan a student . Pňhlížejícíltďéjistěnepňcházeli vždy vedeni

zbožnyrni rimysly, ale vábeni okázalou pompou a nádherou
vyzdobenych alegorick ch vozi. Na začátku téhožměsíce však
bylo zakázáno slavení památky Mistra Jana Husa, což se ještě
164)
v p edchozírn létě odb;fvalobez problémri.'ua)
Léta 1,624,1,627 jsou tedy charakteristická až hektickou snahou
rcalizovat celou adu opat ení, která se objevila v rekatolízačních
projektech. V dubnu roku 1624 byl r,rydán císa sk patent, jírnžse
v Čechách povolovalo pouze katolické náboženství, o tň dny
později dalšípatent zapovídal královsk}m měst m prijímat nekatolické měšťany, v květnu bylo zakázáno nekatolíkrim ve městech vykonávat živnosti. Podobná ekonomická opat ení se prosazovala už proto, že nahráva|a lidské chamtivosti a hamižnosti mnozí neváhali využíttěchto na ízeník potlačeníkonkurence
vlastních sousedri.

V roce 1624

došlo také k ustavení první rekatolizační (reformační)komise, v nížse poprvé p i společnépráct na ve ejnosti
spojila moc světská s mocí duchovní a obě strany jmenovaly své
komisa e, kte í měli podle závaznych instrukcí ve spolupráci
s krajsk mi hejtmany zjišťovat informace o obsazení far, zkoumat,
zda se plní císa ská na ízenío vypovézení nekatolick.fch duchovních, p ípadně jaké jsou mravy knéží.Šlotedy o jakousi náhradu
pravideln ch vizitací, jež obcházely p íslušnédiecéze z arcibiskupského pově ení v časech normálně fung$ícísprávy. Mezi duchovními komisaň v Čechách nalezneme nap íklad dominlkána
Hyacinta Stieglera nebo p edního minoritského p edstavitele
Jercn,rrna Lappiho, světskou složku reptezentovali mimo jiné
vojevtidci Martin HoeffHuerta aBaltazar Marradas. Oba tito španělští šlechtici později v Čechách získali za své zásluhy nemal..i díl
konfiskovaného majetku v jihočeskéoblasti.'u')
'u)
Reformačníkomise vydaly první zprávy o své činnosti během sqpna až zá i 1,624. Zálvéry nejsou p ekvapivé - neobsazené fary mnohonásobně p evažovaly nad ádně spravovan}mi. Asi nejlepší situace
byla v tradičně katolické oblasti, plzeňském arcijáhenství, kde byl
poměr obsazenych beneficií k neobs azenyrn 31, : 39. Ani jižníČechy
na tom nebyly tak špatně. Ovšem napffklad v Kou imském a Čáďrrr-
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ském kraji, tedy v oblastech, kde byli nekatolíci p ed Bflou horou ve
značnép evaze, bylo personálně zajlštén,rch jen 22 far, zatímco
147 jich z stávalo opuštěn ch. Práce reformačníchkomisa nebyla

obyvatelstvu, zejména jeho nekatolické části, vribec pffjemná.
S nedrivěrou ji pňjímďy i některé vrchnosti, ale pouze nemnozí se
svrij odpor odvážt]s, projevit tak ruzantně, jako se stalo na panství pántl
Trčkri z Lípy, p edevšímzásluhou energické Marie Magdaleny
Trčkové.Ta odmítla nejen, vypovězení nekatolic .ich kněží, ale
nevfiala zakázat komisa m p íscup na své statky. Podobně pochodi166) li komisa i i
u Karla staňího ze Žerotína v Bran{ise nad Orlicí.'66)
Komisa i pravidelně v listech nabádali orgány městské správy
a vrchnosti, aby měšťané,respektive poddaní p ijali katolickou
vítu a dále v ní setrvali. Někdy tak muse| na záHadě stížnosti člen komise učinit sám arcibiskup - Arnošt Vojtěch Harrach psal
v roce 1627 Polyxeně z Lobkovic (o jejížvěrnosti ve ví e samoz ejrné nikdo nepochyboval, ale jejížlitomyšlské panství sousedilo
s Žerotínoúmpanstvím brandlísk m), aby pňká zala všem su m
lidem poddan m, aby se takouého zoufalstuí yíce nedopouštěli, predikan-

t .u jak na gruntech pana z Žerotína, tak ani kdekoliu jinde nehledali,
jich se nep idržouali, od sué nauyklé turdošijnosti a blud u jakékoliu sek-

ty upustíc, již uždy jednou sobě usmyslili, k té praué samospasitedlné uí e
167) suaté katolické
neprodleně a beze ušíodpornosti pilstoupili...16r)

Komise zmapoyaly stav katolické církve v Čechách a shledaly

j.j nep ílišutěšen}m. To si uvědomoval i arcibiskup Harrach,
kter v tomto směru informoval v roce 1626 ímskou Kongregaci

pro šíení u{ry (Congregatio de propaganda fide). Vedle toho si stěžoval, že církev je státem utiskována a nedostává se jí patňčného

V intencích p edchozích rekatolizačních projektri poža_
doval i z izení čty nov,.ich biskupsťví a také podstatné omezení
práv patronri kostel , v nichž viděl nepatňčnézasahování světské
moci do církevních záležitostí. Otázka patronátních práv byla silně ožehavá - Hatrach je ze svého pohledu chtě1 co nejvíc e uchránit p ed takov mi vrchnostmi, u kter-.ich nevidéI záruku ochrany
katolického pravově í.lus)
Ačkoliv se většina těch, kdo v teorii p ipravovali postup rekatolízačníchprací, p ikláněla k mírnémuzacházení s obyvatelstvem
prostoru.

168)
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a preferova?a ruzné formy p esvědčováni, misie, školskou v,.fuku
či podporování a rozši ování farního systému, zejména v prvních
clesetiletích po Bílého e docházelo k násiln}m exces rn, zvlášté

pacifikaci lokalit, které se postavily misioná m rra odpor
lr kde došlo ke zranění či zabití knLéží.P íkladem mriže b,.it t eba
srnrt jezuity P. Burnatia, jehož ubili sedláci v Rovensku pod
Troskami v roce 1629. Nedlouho poté vtrtrlo do vsi vojsko p izvané z nedalekého Turnova a témě čtyňcet vzbou enc zaplatilo svou vzpouru životem.
účinn,.improst edkem ke z|omení odporu obyvatel a jejich
_ usazování vojensk, ch
clonucení ke konverzi byly dragonády
oddíl v domech měšťanti, kteň byli povinni je živit tak dlouho,
trež se odhodlali ke změné vyznání. Méně okáza|, m, ale stejně
nenáIežítym prost edkem se jeví í zákazy sňatk rrrezí evangelíky
trebo zákazy sezďávání nekatolíkr3 s vdovami a osi el mi dívkami,
j,et 1,624_7625. Není tedy divu, že se
c:ož ustanovovaly patenťy z
t o faze rekatolizace v česk,.ich zemich právem nazyvá rekatolizací násilnou. Bohužel právě vynucené konverze neměly dlouhého
lrvínia čerswíkonvertité využívahkaždémožnosti k návratu k ví e
p edkri.'un)
Postup rekatolizace na Moravě vykazoval některé shodné rysy
sc situací v Čechách, ale v chozi pozice byly rozhodně p íznivěj_
ší.V markrabství se v osobě kardinála Ditrichštej na, jejž Ferdittltnd II. ustavil v polovině ledna 1,621zemsk m správcem, spojovala moc světská s mocí duchovní. Kromě toho na Moravě byla
far obsazena katolick,.imi
.icště p ed Bílou horou témě polovina
tlttchovními a existovaly tu klášterní komunity, které prosperova_
ly jižna počátku 17. věku mnohem lépe než v Čechách. A by1 to
tlrké kardinál František z Ditrichštej na, jenž se o rekatolizací na
sv ch rozleh7ych panswíchíntenzivně staral už p ed rokem 1620,
ttl jest d íve, než se obnova ímskévíry stala státní doktdnou."o)
katolíkrim p edány některé vyznamné kos_
_|tž v rcce 1"621, byly
tcly ve městech, za jínéjmenujme chrám sv. Mo ice v Olomouci,
( lc,sta rekatolizaci se otev ela naplno po podepsání mikulovského
tttírlt 6. ledna 1622, kdy vojska Gabriela Bethlena odtáhla do
LJlrcr a oddíly Jana Jifiho Krnovského se rozpadly nebo vstoupily

p

i
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do císa sk ch služeb. Nekatoličtíknéží
byli vypovídání podobně
jako v Čechách, p ičemžpozornost zemského gubernátora se soust edila na členy jednoty bratrské a p edevšírnna p íslušníkyobce
novok těncri (habánti). Ti měli b..it postupně zbaveni světsk.ich
statkťr, o něž se pňčinili p edchozí pllnou prací, i duchovní ritěchy, kterou nalézali u sv ch kněží. |Jž v červnu 1621, císa ské
ozbrojené síly p epadly jejich hlavní sídlo v Nov ch Ml nech
neda]eko Hustopečía p edstaven} Rudolf Hirzal by1 odvezen
'k soudu do Vídně. Současně měli vojáci pobrat majetek novok těnc v Now.ich Ml nech, Pňbicích a Strachotíně, aby zabave171) né peníze
a cennosti obohatily státní pokladnu.l't)
Dne 27 . zá í, 1"622 by1 vydán Ditrichštejnov m jménem patent
vypovídajícína císa v p íkaz ze zerné všechny novok těnce jako
zvlášt nebezpečnou sektu, jejiž členovénechtějí b,!t pod ízeni žódné
urchnosti a nechtějí se ídit božímip ikózóními. Setrvat na Moravě
mohli jen ti, kdo by konvertovali ke katolicismu. Většina novok těncti však raději volila odchod za hranice než zradu otcovské
víry. Yzápétínásledovala i na ízeníproti jin m evangelickYduchovnírn a drisledně se dbalo na jejich uplatňování protijedno*
tě bratrské, jejížkněžíbyli v prvé adě vypuzeni z oblastí, kde se
jich soust ediIo nejvíce - z panství Hranice a Lipník nad Bečvou.
Nejdéle dokázal držet ochrannou ruku nadbrat ími Karel staršíze
Žerotína, u něhož v Brand se nad Orlicí nalézal do roku 1625
azyl Jan Amos Komensk}. Také na Moravě byli ustaveni reforrnačníkomisaň - stali se jimi ]an Jakub Magni a olomouck}
kanovník Jan Arnošt Platejs z Platenštejna. Komise v první etapě
navštěvovaly zejrnéna královská města jako místa bezprost edně
172) spadajícípod
panovnickou rnocJ")
Spletitá náboženská situace ve Slezsku si vyžadovala specifické
ešení,p ičernžp ímočarésnahy o znovuvzkňšení katolicismu zde
bylo možnéuplatnit jen stéží.Většina obyvatel a městské raďy
velk ch měst se hlásily k luterství, hohenzollernská knížatasi oblíbila kalvinismus a spolu s nimi tak učinily t zástupy služebn ch
duchri hodlajícíchse zalíbit vrchnosti. Kalvinistická vlna ještě zesílila pod vlivem Bed icha Falckého, ale po jeho pádu opět odeznéla. Ovšem ani pozíce katolick.ich vratislavsk ch biskupri nebyly

Kardinál František z Ditrichštejna
na rytině neznámého autora

z

druhé

polouiny 17. století.

Po porážce stau na Bílého

e

byl pouě en spráuou hllorauy,

r,

r t t

r..tlbatelné. Autorem slezského r ekatolízačníhoproj ektu, vzník_

'Weller.

Autor
lr:lttl ltsi v roce 1625 v Nise, byl jezuita Kryštof
l(.sl)cktoval zvláštnísprávní uspo ádání i rozdrobenost regionu do
1t.tlrrtltliv,.ich knížecwía upozorňoval na nutnost jednání s místnírrrr vllrcla i, které je t eba získat i prost ednictvím,,odměn" ve fortrrť, rrrajetkov,.ich ziskťr a šet ením jejich ,,rytí sk,.ich práv". Takovrr11[11 politikou pak lze up ednostňovat katolíky a obsazovat jimi
rliiležité(t ady v dědičn chknížectvích,městech i ve správé ntž_
itt lr t,elk

Lichipojil k Opavsku získanérnu už v roce 1,61,3 ještě
l(rrrtlvsko; císa v bratr vratislavsk} biskup arcivévoda Karel
rr,rl,yl l{ladsko (administrativně ovšem náIežejici k Čechám), ale
t,rkti krlížectvíopolské a ratibo ské, která po jeho smrti p ipadla
t;,,lltt sJavorskem a Svídnickem p ímo Ferdinandu III. Na posílr.rrí kirtolické církve pracoval razantné i někdejší česk.i bratr
t'rtlttr bylo velice driležité,že česk místodržitel Karel z

trrrštt,jtta p
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Albrecht z Valdštejna v Zahánt a Hlohové. Zaháí a Frankenstein (Zabkowice Šlaskie) posléze ve čty tcátych letech p ipadly
vídeňsk m ministrrim Václavu Eusebiovi z Lobkovic a Johannu
-Weikhardovi
z Auersp erga, kte í znarrrenali pro šíení ímského
vyznání v p evážné luteránsk ch oblastech značnou posilu.
K upevnění katolického náboženstvi vrrazně p ispívali ve slezsk}ch knížectvíchjezutté, jirnž se zde s jistymi obtížerntpoda i1o
založit mezi lety 1,622-1,652 hned šest ádoú.h domti, které
postupně začaly p sobit jako velké koleje se školami. Nacházely
se v Nise, Opavě, Hlohově, Zahánt, Vratislavi a Svídnici, a jezuité tak ovládli dtiležitélokality rovnoměrně rozložené na teritoriu Horního i Dolního Slezska jako vhodná v..ichodiště
k misijní práci.'7')
EXIL

Neblahá praxe vyhánění obyvatel z vlasti se táhne dějinami lidstva
jako ona pověstná červená nit. Z Ňzn, ch p íčinbyly k teritoriálním p esunrim od starověku nuceny národy nebo velké skupiny
oblwatelstva. K restrikcím z konfesijních drivodri sahali vládci či
církevníhodnostáň už pň formování k esťanského pravově í
a ťyto drivody prisobily jako motivace represí po nástupu reformace, v časech konfesijních kontroveruí uvnit západok esťanské síéry. P esněji ečeno: všichni ti, na něž by1 činěn takow.i nátlak,
nemuseli ze své vlasti odejí,t. Yždy měli možnost volby - byť
nucené - rnezi odchodem a změnou víry, což tí nejzbožnějšíchápali jako ztadu víry p edkri a naprosto nep ípustnou existenciální
proměnu. Obtižnép itom není jen opuštění vlasti, ale ještě těžší
174) mriže byt včleněnído nové společnosti.no)
Vynucen.i odchod z vlasti, ,,otčiny", zerné p edkri byl velice
razantnírn zásahern do života jedincri i cel ch skupin obyvatel.
Většina exulantri si však zpočátku nebyla tragiky svého osudu plně
vědoma, tím spíše,že svou emigraci chápali jako dočasnou zaležitost. Proto také později někte í v nouzi volili návrat a následnou
konverzi ke katolicismu, nebo se rozptilili po Ňznych regionech
Evropy a nevyťvá eli žádnéotganizované skupiny zachovávající
drisledné vlastenecťví či vědomí sounáležitosti. co horšího, rnnozí

si s vlastenectvím spojovali jenom stesk po majetku, kter".i museli
ve své zemi zanechat.l7s)

103

175)

Prvními emigranťy - nebo chceme-li exulanty - byli p ímí
ťrčastnícistavovského povstáni, jejichž p edstavitelem rn že b,rt
jeho druho.|irrd ich Matyáš Thurn. On sám, stejně j"ko někte í
vé, nalezl uplatnění u atmád bojujících proti Habsburkrim. Thurl)ova kariéra vojenského velitele či diplomata je však spíšev jirrlečná. Nejprve se angažoval na straně Gabriela Bethlena, pozdéjí
1lťrsobil ve službách benátské republiky, pak se obrátil na sever

l

začal organizovat p echod většího počtu česk ch exulantri do
švédsk}chslužeb. Stáhl se až po pádu Albrechta z Yaldštejna
;r posledníléta života poblival v Livonsku, kde nalezl oporu u kra.ilrrrri. Druhá, tentokrát mnohem masivnější vlna exilu se vzedmullr po roce t624, po vydání na izení proti nekatolíkrim v královsk ch městech, a t etí po roce 1,627, kdy nelítostná opat ení
tltlstihla í urozené stavy. Pochopitelně se lépe odcházelo :uroze- l
rryrtr a majetn. m, kte í směli p ed odchodem prodat - byť se ztrál()tl - sv j majetek, tak jako Radslav mladšíKinsk,.i, jenž prož1l
176)
t|trlr e situován celá čryň desetiletí v Nizozerni."u)
Nedobrovoln odchod do ciziny je vžďy traumatízujícímprožitkcrn. Tím spíšev době, kdy za ízenínové existence zahrantcerrti bylo z politick.ich i ekonomick}ch drivodri velmi složité.

z uníverzit či akademií. Víme ovšem, jak nevesel,.i
nebo Pavla Skálu ze Zho e i nejznáKomenského, kter". se nikdy
Amose
rrrť,jšíhoz exulantri Jana
rrt,slrrí il se závéry vestfilského míru, kvrili nírnžbyla všem evan-

1rr-iiala

některá

rrstrcl čekal Pavla Stránského

gclic:klim vystěhovalcrim cesta do vlasti uzav ena. Komensk,.i byl
;rt'ittltrr h..ičkán utozenymi mecenáši v Uhrách, Švédskuči Nizorctttí, netrpěl hmotnou nouzí a nemohl si stěžovat tta nedostatek
ttzltlittí své práce, nikdy však nep estal toužit po nemožném- po
ttítvrlttu do rodné zerné.
Na p íslušníkyšlechcy a měšťany královsk ch měst se vztahovalo

ills crnigrandi vystěhovalecké právo, které ji- umožňovalo
Toto právo blfvalo ale v praxi
rrllt,lt:ízeno a porušováno. Největší škodu utrpěli všichni vlastníci

rrtlt,ltod ze zernébez ztrásl majetku.
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DOVRŠENÍREFORPM CÍRKEVNÍ SPRÁVY

Katolická církev se po Bílého e dostala v česk}ch zemích do

v/jimeČnésituace, v jaké se dosud nenacházela. Na jedné straně ji
porážka stavti a následující plošná rekatolizace Čech a Moravy
zbavtla nekatolické konkurence, učinila z ní jedtnou státem vznanou i PodPorovanou k esťanskou církev a umožn7la jí šíit katolické náboŽenství ve všech vrstvách společnosti, na straně druhé
ovšem na toto postavení a na uvedenli kol nebyla vribec p ipravena. p edevším v Čechách, kde byl p ed Bflou horou počet
katolick}ch far velmi omezeny, se ve dvacát ch letech 17. století
por,ikďa s nedostatkem farního kléru, ale současně měla i velk}
problém s narušenou otganizací. Také nebyl do ešen problém
financování pražsk é arcidiecéze.

Po znovuobsazení pražského arcibiskupského stolce Antonínem

335)

Brusem z Mohelnice v roce 1561 se církev marně snažila získat
nějakou náhradu za majetek, o ktery p išta během husitsklich
válek. Financováníběžného chodu pražského arcibiskupsrví z vel_
ké části zajišťovalmajetn.r ád kižovníkris červenou hvězdou.
První dva arcibiskupové po ukončení sedisvakance, Antonín Brus
z Mohelnice a Martin Medek z Mohelnice, byli k ižovnick mi
velmistry, dalšíarcibiskup ové až do roku 1694 pak byli vždy po
svém nastouPení do čela arcidi ecéze do ri adu velmistra kooptová_
ni (Postulace). Šloovšem o nouzové ešení,které zda7ekanemohlo
usPokojit finanČnípot eby arcidiecéze v 17. století a které navíc
vtibec ne eŠi1omajetkové ztráty klášterri v 15. století. Samoz ejmě
nevYhovovalo ani k ižovnickému ádu.335) Katolická církev stále
považovala své majetkové ztráql, k ntmž došlo v souvislosti
s husitsklimi bou emi, za neuzav enou záležitost
Jakákoliv restituce ptivodního církevníhomajetku z dob p edhusitsk}ch však neP icházela v vahu - to by1o ve dvacár,.ich letech 17. století jasné

j"k

pražskémuarcibiskupovi Flarrachovi, tak papežskékurii.
VY eŠenídávné roztržky s katolickou církvíbylo i v zájrnu státu.
Ten se o katolickou církev nyní opíral, spolu s ní zahájLl rekatolizaci většiny obyvatelsťva česk ch zerní a dávné majetkové nároky
církve tento vztah do jisté míry kalily. V chodiskem se muselo
stát finančnívyrovnání rnezi státem a církví.
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Otázku majetkov ch nárokri českécírkve otev el kardinál Harsúm diplomatem Valeriánem Magnim pň jednáních na
t,ísa ském dvo e ve Vídni na podzirn roku 1,626,jejichž hlavním
rť,lrratem byl dalšíposttlp rekatolíza.. ,, Č..hách. Ze strany arcilliskupa zďe zaznél návrh, že by stát motrl hradit sv j dluh vriči
t,írkvi ze solní daně, která byla královsk.im rególem (v!sadou).
l)arrovník na to reagoval v následujícím roce: formálně sice odmítl
tlclpovědnost za statky odňaté českékatolické církvi za reformace,
rricméně nabídl jí na následujících t icet let mal} podíl na solní
tllrrri. po adě dalšíchobtížn,ch jednání, do nichž se aktivné zapoiih papežská kurie prost ednictvím nuncia Carla Caraffy, a za p tsllění Kongregace pro šíení víry byla sestavena smlouva mezi Fertlirrandem II. jakožto česk}m králem a hlavou katolické církve,
(Jrbanem VIII. Panovník v ní oproti svému p vodnímu
1r;rpežem
rrlivrhu značně ustoupil, zavázal se platit českécírkvi 15 krejcaru
l, každéprostice soli (objemová míra, zhruba okolo 70 litrri) doverltch se

to vzďala su.ich majetkow.ich nárokti
z tttinulosti. V}hodou pro církev bylo, že tato solní pokladna (cassa
slrlis) byla časově neomezená - p íjem z ní rnél platit na uěčnéčasy.
l;crdinand II. podepsal smlouvu22.b ezna 1,630, papežji ratifikovll z drivod nejruznějšíchprritahri a bezrispěšn ch dodatečn ch
icclnání až 5. b ezna 1633.33u)
zcrré do Čech. Církev se za

336)

Smlouva o solní dani byla oboustrann,rn kompromisem, ale
v Čechách narazlla na nesouhlas někter".ich prelátti (p edevším

kapitul a klášterri, jež v husitské a pohusitskó době p išly o velk.i majetek), kteň si uvědomovali, že p íjrny
,iilrr nemohou ani zďaleka nahradit ztracené statky. Arcibiskup
klrrdinál Harrach však dokázal tyto opozlčníhlasy umlčet. Nakollcc se staré ády @enediktini, cisterciácí a premonstráti) musely spoktljit se zhruba dvoutisícovYm ročnímp íjmem ze solní pokladny
1l edstaven.ich starych

l)r() každy ád.33') P íjem církve ze solní daně činil v prvních
lctech po uzav ení smlouvy okolo 20 tisíc zlatych ročně, což bylo
vyrazné méně, než se p edpokládalo na zá}Jaďě p edběžnlích pro1rtlčt . Podle Harrachoú.h plánti měla podstatná část tohoto p í.irrru posloužit k ftnancování nově za|oženéhoarcibiskupského
sctrriná e ak založenínov, ch biskupství. Seminá ,ktery byl z hle-

337)
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svatich olejri, vybírď od famího kléru Ňzné poplatky, prováděl
místnívizitace, měl na starosti dotrled nad vyplň ovánim závétízem el ch fará , po áda1 konvokace (shromáždéní)kléru a podobně.
Úzernní rozsah jednotliw.ich vikariát byl pevně d^" ,a k jeho
zrnénám docházelojen na záHadě reforem provádénych konzistoí. Názvy vikariátri ovšem nebyly stálé, měnily se podle sídel
momentá]ně adujícíchviká ťr, takže kup íkladu jeden z vlkartátri v Prácheňském kraji se v pr běhu 17. a 18. století naz,rval
vikariátem prachaticky.rr, netolicklim, vodňansklim a volar342) skym.'a')
Celkov! počet vikariát v pražskéarcidíecézr prriběhem
Času stoupal. Jak se zlepšovala farní správa a jak rostl počet farností obsazen}ch vlastním frirá ern, tak také pňbY""ly vikariáry.
Zatírr'co počet vikariátri ustanoven}ch kardiná]em Flarrachem
mírně p ekročil dvacítku, na konci 17. století jich v pražskéarci343) diecézibylo už p es t icet.'a3)
Yzhledem k tomu, že se z arcidiecéze rnezitím oddělily dva kraje, v nichž vznlWa sarnostatná biskupství (která si však jtž zaveden systém vikariát ponechala), jde
o značn, vzestup, jenž je dtikazem neustále probíhajícíreformy
katolické církevní správy.
Nejvyššísprávní články katolické církve tvoňla v česklich
z,emích v prvních pobělohorsklich desetiletích tň biskupswí.
čechy spadaly pod pražskéarcibiskupství, ovšem s v,.ijimkou
Chebska, které bylo v drisledku historického v,/voje součástí
ezenské dtecéze. Mimo to však pod správu pražsk}ch arcibiskup
pat ilo rovněž Kladsko a také katolická zerní v Lužici, jež byla
od Českéhostátu fakticky odtrženajiž po roce 1 620 a definitivně
tuto ztrátu posvětil pražskli mír v roce 1,635. Na Moravě ídili
katolickou církev olomoučtí biskupové a p evážná vétšina Slezska
pat ila pod biskupství vratislavské. Vratislavsk biskup ovšem
neby1 sufragánem pražského arcibiskupa.

P edevšímv Čechách byl tento

stav neudržiteln,, neboť rozloha

i zalidnění zerné p evyšovaly rnožnosti racionalní správy

vykoná*

vané jednou konzistoň. Tento nedostatek byl katolické církvi
z ejmy jlž po obnovení pražskéhoarcibiskupství v !6. století, proto se v rekatolizačníchprojektech z p edbělohorské doby setkáváme S návrhy na rozdéIenípražskéarcidi ecéze a z ízeníněkolika

.
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dalšíchb,,k"p,;í:;
_
skou kurií, měla b.. t v Čechách z ízena čty i nová biskupství
pro severní Čechy v Litoměítcích, pro vlchodní Čechy v Hradci
Králové, pro jížničechy v česk.ich Budějovicích a konečně pro
západní Č..hy v Plznt. Tento plán byl skutečně realízován, ovšem
plzeňské biskupswí vznik1o až nísklonku 20. století, v roce 1,993,
V T7 . století se poda r1o založit pouze dvě nová biskupství v krajích, které se nach ázely u konfesijní hranic e a navíc si udržely sil_
nou reformační tradíci, tedy v Litoměficích a v Hradci Králové,
Obě zb vajícíměsta, ČeskéBudějovice aPlzeň, se tomu bránlla,
i když se jednalo o dvě tradlčníopory katolicism,, ,, Č..hách.

z ornezováni
tra_
katolickou
svou
argumentovala
však
jejich
-dící,svobod, obě města
Drivodem byla

z

ejmě obava těchto královsk-.ich měst

m (t.dy katoliclo. m) ob vatelstvem a
množsťvímsvětského i eholního kléru ve sw ch zdech.,oo)
spolehliv

velklim

Litomě ické biskupství bylo založeno papežskou listinou Alexandra YII. z 3. července 1655. V Litomě icích existovala jtž od
st edověku vyznarnná kolegiátní kapitula, jejížp íj-y se stďy
záHadern majetkov ého zabezpečeni nového biskupswí. Mimo to
rrové biskupství získalo prost edky ze solní pokladny od císa e
Ferdinanda III. a odpražského arcibiskupaHarracha dostalo severo_
česképanství Stvolínky. Prvním biskupem byl jmenován dosavadní probošt litomě ické kapituly Maxmilián Rudolf Schleinitz,
tiké p ispěl sťm osobním majetkem k za\ožení biskup_

ství.3a5)
'rnt

Královéhradeckébiskupství bylo ustaveno až v roce 1,664,
i když jeho vznik byl p ipravován ve stejné době jako u biskupswí
litomě ického. Devítiletézpožďéníp í vzniku královéhradecké
diecéze bylo w sledkem shody několika nep ízniv,ch událostí,
u Chrudimi, jež se
Jednak š1o o po,tiže s nákupem pansťvíChrast
rrrělo stát zákJadním zdrojem p íjmťrbiskupství. Koupě byla uskutečněna až v roce 1658. Druh,.im nep ízntvym faktorem byla
clsobnost Jana Caramuela z Lobkovic, ktery získa| od císa e Ferdi_
tranda III. v roce 1,654 písemn} slib, že se stane královéhradeck, m
biskupem. Po Ferdinandově smrti o t i roky později se dv r Leopolda I. snažil situaci zménit. Místo problémovéhoCaramuela,

344)

345)
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jenž si dokázal v prost edí českécírkve i vídeňskéhodvora nadělat
mnoho nep átel, prosazova1 Leopold I. do tohoto adu opata staroměstského benediktinského kláštera Matouše Ferdin anda sobka
z Bílenberka. V roce 1659 Caratnuel na slíbenémísto na nátlak
dvora rezignovď a biskupsk , ad byl slíben sobkovi. Nicméně
dalšíněkolikaleté prritahy p inesl požadavek ímskékongregace
pro šíení víry na z ízeníkapituly ještě p ed založením biskupství,
což se pozdrželo p edevšímvzhledem k nedostatku ftnancí.
Zal<7ádací listinu královéhradeckého biskupství vydat papež
Ale346) xandr
YII. až 10. listopadu 7664.3a6)
katolická církev v Čechách, která byla v prvních pobělohorsk}ch letech ve velmi špatnémstavu, se do šedesát ch ].t 17. století dokázala pozoruhodně vzchopit. získala stál,r finančníp íjem,
prošla vyznamn mi správními reformami a postupně rekonstruovala svou farní síť.Mimo to se podflela na obtížnéma dlouhodobém rekatolizačním procesu, ktery ovšem ani po formálním
obrácení p evážnévětšiny obyvatelstva neskončil. v druhé polovině 17. století církev stála nejen p ed neustálym bojem s tajn}mi
nekatolíky, ale zejména p ed rikolem upevnit katolickou víru ve
všech vrstvách obyvatelstva.

rI/5

DRAMATIcxÁ

rÉraft79-í680

Jestliže jsme konstatovali, že pwních dvacet let po vestfilském
míru probíhalo v česk ch zerních v relativním klidu, na p elomu
sedmdesárrch a osmdesát ch let se mělo vše změnit. Če.hy a část
záPadní Moravy zjitňlo velké selské povstání a st ední Evropou se
P evalila dalŠÍmorová epidemie. Ačkoliv historikové doftádají, že
morové epidemie 17. století nedosahovaly takové razancejako ťy,
které sužovaly obyvatele Evropy ve st edověku, p ece jen vlna
nemoci, která zachvátlla st ed Evropy v letech 1679-1,680, byla
347) více
než htozivá.'a') Do st ední Evropy se rozšíila od severu ještě v roce 1677 se zdálo, že mor z stane lokalizován v Polsku, ale
o dva roky později se objevil ve slezsku a na severní Moravě.
V letních měsících 1,679 zachvátlla choroba plnou měrou
VÍdeň, a Proto se této vlně zhoubné nákazy dostalo názvu uídeňsk
mor. smrtelné nebezpečívypudilo ze sídelního města panovníka
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cel m dvorem. Dne 13. záise odebrali zYidné směrem do Prahy. Hlavní město českéhokrálovství se pak stalo až do června
následujícího roku městem sídelním. Mohlo tak na jedné straně
poznat nádheru dvorskéh o života, kdy se na Hradě pod záštitou
umění a hudby milovného panovníka po ádala skvostná p edstavení,"') ale současně i kajícná procesí a flagelantské pr vody, které měly odvrátit nákazu a zastavít ádéni smrti. Nic z toho se
nezdaňlo, pouze Praha si po letech znovu prožlla roli sídelního
rněsta. Císa navštěvoval divadelní p edstavení v jezuitské koleji

187
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u sv. Klimenta, sám vystupoval v baletech a jeho kapela ričinkovala pň bohoslužbách u sv. Yíta. Zďe byla inscenována dvě Leopol349)
dova moteta a sepulcrum La sacra lancia (Svaté kopí).'on) Ovšem
panovník se věnoval i praktičtějšímvlada skl.im povinnostem a po
delšídobě opět jednou osobně zahajoval zaseďání zemského sně_
rnu (5. prosince 1,679). Této lohy se tentokrát jistě ujímal s velkym nasazenírn, neboť p edkládal stav m nové požadavky na zw _
šen v běr berní, jenž měl sloužit p edevšímk zabezpečení
vychodních uhersk}ch hranic proti nové-turecké hrozbě.
V b eznu roku 1680 se v Praze ještě buja e slavil masopust, na
Hradě se po ádal skvostn maškarníbáI, a\e současně s odcházející
zimou pňblivalo i nemocn..ich morem. Mor si vyžadoval stále více
obětí, takže p ítomnost dvora se už ukazovala jako neudržítelná.
l)roto císa v květnu město opustil a prchal p es v,.ichodní Čechy
(Chrudim, Pardubice) do Lince, kde dosud nákaza nepropukla.
l) i cestě se neopomněl zastavit ve staré Boleslavi, aby se tu

poklonil posvátnému rnaríánskému obrazu.3uo) Byl nejvyššíčas počet obětí v pražskémsouměstí se počítalna tisíce, takže bylo
t eba vytvo it zahranícemi měst i nové h bitovy.'u')
V b eznu sice mor na čas polevil, ale poté znovu nabyl na síle.
Mnozí obyvatelé se mohli dorhnívat, že stup děsivé choroby
zp sobila p ímluvná procesí, zejrnéna jedno z nich, které se
t>bracelo k osvědčenépatronce odvracejícímorovou nákazu |)anně Marii Piekarské. Řada nemocn}ch se objevila v hustě
tlsídlenémžidovském městě a Pražanése báli jíst ryby, protože se
proslechlo, ze Žida házejí sué mrtué do Wtauy.3s,) V dubnu bylo
pražskésouměstí už tak životu nebezpečné,že prchala šlechta

350)

351)

352)
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yítézstvíkatolické církve
KAToLICKÁ cínrpv * pŘpoNí st-oup MoNARcHIE

Rekatolizace probíhala od dvacár ch let 17. století po celou dollrr
t icetileté války, ovšem ne stále se stejnou intenzitou a jen s k<llí
sar,^/mi ťrspěchy. Zcela béžn,rn jevem byly formální konverzt.
a opětovné návraty ke staré ví e. Zejména tehdy, kdy byli lidó kt.
změně vyznání p inuceni násilím, necítili se poté, co hrozll,r
pominula, vázánt ďoďtžet nemilé závazky. Velkym problémenr pir
postupu rekatolizačníchprací byla skutečnost, že po r,ryhnlíIrí
nekatolick ch knéžíz stalo mnoho hr prázdn;ích, protože nebyl
dostatek katolického kléru. Navíc v prriběhu válečn ch událostí
byly mnohé kostely pobo eny nebo poškozeny a fary pustly. Tlrk
se pro mnohé obyvatele, kte í chtěli dodržovat povinnosti kattl
lického k esťana, stalo velmi nesnadn}m dosíci duchovních slrr
žeb. Často kvrili udělení záhJadních svátostí, jako byla svátost k trr
či svátost urnírajicích,muselt za p íslušnym knězem vážítdalektltr
193) cestu.'93) Někde
byla situace tak zouhlá, že musely byt v p ípatlt\
nezbytí určeny i světské osoby, které by novorozence pok tily.
p ípadně udělily poslední pomazání.
Postupně se zdokonalovala církevníspráva a ke zjišťováníkattl
lického pravově í měly sloužit zpovědní seznamy. Řaa"li katoiic,
k-r vé ícímusel alespoň jednou ročně ke svaté zpovědi - až pot{
mohl p ijmout Nejsvětější svátost. Doporučenym obdobím byl
čas tnezí Popelečníst edou a svátkem Nejsvětější Trojice, tecly
celkem čtrnáct q,ďn , po nichž následovaly Velikonoce - proto sc
191) tato zpovéď nazyvala
velikonoční.'oa) Vě ícídostával po absolvtl
vání zpovědi potvtzení - zpouědní cedulku, a fará i byli povinlri
vést už od roku 1629 evidenční pom ck\r - zpovědní seznanly.
Tyto dokumenty měly byt věrohodnym obrazem postupu rekattl
i95) Iizace a rozšíení katolického pravově í.ro5) P
esto zde molrltl
docházet ke zkreslování skutečnéhostavu a znán:ré jsou p ípacly.
p edevšímz období p ed rokem 1648, kdy hrá i vystavovalt ,t,;l
ťrplatu falešnézpovědní cedulky lidem, kte í zpověď nikdy ner-rč,i
nili. Situace se zlepšila teprve v druhé polovině století, kdy st.
196) počaly vést
zpovědní seznamy podle p edepsan.ich formulá ri.""')
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N,rvzclory jazykové sp ízněnosti v česk,.ich zetních neuspěli poltt l.,trť,ží,kte í byli nedlouho po Bílého e agitováni k tičasti na
r,l..,rttllizační akci. Naproti tomu je t eba zď: ;raznítvyznarn eholtrtlt,, tluchovenstva, které až do sedmdesár,.ich let 17. století

odstraňovat deficit ďtecézního kléru. O v chovu avzdé_
lrr,rrrí domácích duchovních se vyrazné zaslouž1l arcibiskup a kar;lr

r11|.ilralo

jenž naplnil usnesení tridentského
l
iltt uQádající každémubiskupu z íďtt pedagogick} stav pro
rrrl,.žitó školení budoucích kněží.V roce 1,631 pro svťrj arcibisl rrlrsliy seminá Harrach zakoupil byvaly královsk.i dvrir v bliz_
l ,,,,ti l)rašnébrány. Zalistll i p ísun financí - jednak ze stáIych p í||llll ,ze solní ďané, yež arcibiskup m náIežely, jednak věnoval
., rrrirrít i a jeho nemajetnym studentrim vlastní statek Sovinky
| 1,1íil))y z odkazujistého Petra Fuchse z Vramholze. Slibn,.i rozvoj
., rrltltlí e narušil sask} vpád, takže se činnost mohla ádně rozběhl ll
lt 1lž v roce 1635 . Zpočátku měl semi ná jen čtrnáct chovanc ,
rl,.zlilry jich už bylo t icet a činnost instituce se zdátně rozvíjela
,,.rvztlory tomu, že ji jezuité, tehdy ovládající pražskou univerzitu,
, trttli rnnohá p íko í.'n')
'')
|'tl podepsání vestfilského míru bylo na rnezinároďní iirovni
,lvl7cllo to, co vnit ní zákonodárství ve věcech nábožensk}ch
,,,tttztlvalo už d íve v Čechách a na Moravě (stejně jako
, l;rl*ousk}ch dědičnych zemích) bylo jedinym privilegovan}m
r tzltítnímímsko-katolické, ve slezsku se v omezené mí e a jen
lt.l rrc\kteqich místech uznávalo dvojvě í. Teoreticky by tedy
r (']cchách a na Moravě podle dikce zákoní, na záhJaďě misijního
rr.,rlí i rrásilnych opat ení a po několika vlnách odchodu nekatolicl..ilttl obyvatelstva do exilu už nemělibyt žádní,,heretici". Praxe
rrt,št,lll ukázala skutečnost zcelajinou - v některych oblastech žily
,,,lt1 skupiny obyvatel hlásících se k evangelick}m konfesím, na
rrrrltll.ych panstvích jich zristaly desítky a v četn ch lokalitách to
|,y|y alespoň rodiny nebo jednotlivci, kte í odolali veškerému
rr,rtlltku nebo poté, co zjistili, že život v emigraci je krušnějšínež
r tltltnovině, zvolili návrat. Byli to měšťanéi p íslušnícišlechty,
l.tt.t'í nejenže měli podléhat ustanovením Obnoveného z ízení
,,t.rrtského, ale právě jim byla věnována panovníkem zvláštní

,lrrr.ll Arnošt Vojtěch Harrach,
r

rtrt

)

t
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pozornost v patentu o rekatolizaci šlechry r,rydaném ve stt.jttt:
Tito lidé ve vlasti z stali, ale ke svému lryznáníse vcl.t.;
ně p ihlásili a nechali to zapsat do tí edních dokument
Institucím zemské správy i p edstavitel m spráqr církevní
llyl,r
tato skuteČnost z ejmá. Bylo t eba zjistit evidenčnímimetoclltlttt
stav věcí a iniciovat nová zákonná opat ení. Hned v
roce 165(t
p ijal zemsky sněm usnesení o vystěhování nekatolick}ch
vrt.ll
199)
ností a všech jejich ri edník .'on)
J. teďy zcela jasné, že tento pr,,
blém bYl stále aktuální, ačkoliv neměl existovat už od, sklorrlirr
dvacáqrch let. Na stejném sněmu by7a zvolena také
komise kt.
zjiŠtěnístavu farností včetně jejich ekonomického zázentí _
zádtt1t,.
Jak v této centrální komisi, tak v jejích krajsk}ch obdobách bylr
zástuPci duchovní i světské správy. Eíektivita prací komisí
všlrk
byla poněkud nez etelná a protahovala se bez valnych v}sledkri
ptr
r98) době.'")

.

,,lnitliskup

Jan Bed ich

z

Valdštejna,

i,* byl zpodoben u uniuerzitní tezi
ltl.,tt l676. Bohaté rámouání nezap e
spiraci u soudobém štukatérstuí,
leteré se také ídilo prauidlem,
stat prázdná,
',ilttá plocha nemá
i t

lr

t

z

celé desetiietí.

Mnohem většívyznam měly dva závažnéakry z roku 165l.
Dne 4. ťrnora r,lzdali místodržícípatent p lkazujícíkra.lsklim hejt

mantim, abY sePsali veškeréobyvatelstvo a zmínl]t pr.á.rrii- jelrtr
vztah ke katolické koníbsi. Tak vznikl obsáhly soupis poddanytlt
Podle uírY. Témě současně arcibiskup Harrach rrr.r..1.rl1 lnstrukci,
aby byl po ízen podobny seznam ohledně stavu farností, počttr
farníkri a zvláštní pozornost měla b ,t věnována nekatolík rrr.
Tento soubor dokumentii je nazyván Stattls animarunt (Stav cltrší,
200) tj.
farník )."'o) oba soubory písenrností(byt netiplně dochovan(,)
dávají p i kritickóm pohledu dost hodnověrny obraz náboženskť.
situace v Čechách, která rozhodrrě nebyla pro p edstavitele
moci
církevní ani státní potěšitelná. Navzdoyučem striktním opat
cním p vní povahy i násilnym akcím se ještě v polovin ě 17.
věktr
hlásila k nekatolick}m koníesímvelká část ob}vatelstva.
K tonltt
musíme uváŽit, Že ne vŠichni ri edníci odpovědn í za zjlštování
sta_
vu na jednotlir,lrch panstvích zaznamenávalt ťrdaje zcela podlc
PravdY a hleděli Počťynekatolíkri umenšit nebo zam7čet r,
"á;r.r,,
své vrchnosti i v zálmu vlastním.
Jen těžko se dá uvě it, že by
v nětneckych pohraničních oblastech s obyvatelstvem d íve p evážně iuteránskym, kde byia po roce 1620 většina kosteiri
pobo e*
na či neobsazena, žIlínyní pouze věrní katolíci.

jlžní
Ncjp íznivějšíobraz pto katolickou církev sk,,italy tradičně
edních
st
ve
vyskytovali
,, z,íliadní Č..hy, jednotliví nekatolíci se
podkrušnohoň, severní
t']ct.irách, ale velmi problematické bylo
w.ichodní, kde měli
,r sc.verov chodní č..rry a samoz ejmě čechy
se i v následujíkde
a
rrt.ivětší zastoupení česky mluvícínekatolíci
.,o,) Soupis
, íclr desetiletích vyskytovalo nejvíce tajnych sektá
jen nekatolíky, ale také je rozdě_
1,tltldan ch podle víry neeviduje
ed
ltric na ťy za1rrzelé a ty, kdo se hodlají obrátit. Lidé, kte í p
jich
někter,,ch
na
,,,.,.í ťr ední p tzna\i v li ke konverzi (a byla
ze všech p tznanych nekatolík ),
1l,rrrstvích zhiuba polovina
vribe c dodtžet, nebo se k jeho
slib
1,.,,,hopitelně nemuseli svrij
rurplnění odhodlali až se zpoždénirn. Nejvíce byli tolerováni
z etelně for_
rrč.rrrečtíluteráni z pohraničí, kde byly tispěchy misií
návštěrrrální a zdejším obyvatelrim jen stěžímokrl kdo zabránit v

201,
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zemích. Největší respekt měly ady p ed nepostradateln mi horníky

202)

,o)

,no)

vírĚzsrvírarortcrÉ cínrvB 293

- SPOLEČNOST, CÍRKEV, VZDĚLANOST

z jáchymovsk}ch dolri, což byti až na nečetnéu/jimky Němci
a luterá-

systematická rekatolizace krušnohorskéoblasti začala
'.i.'o')
dokonce až v osmdesáqích letech 17. století a de facto
nebyla
nikdy plně dokončena. Lidé hlásící se k luteránské konGsi
se totiž
vždy mohli op ít o ádně fungujícícírkev v soused ních zemích,
zatímco systém českékonfese byl nenávratně rozmetán.
Bohužel nezná.'e věkové rozvrsťveníoblruatel té doby podle
pffslušnosti k jednotliv,im konfesím, ale lze s velkou
mírou pravděpodobnosti soudit, že m7ádež absolvující katolické školy
neměla se
svou pffslušností k ímskécírkvi po že a také školswí
bylo nejvyšší
zárukou r ekatoluac e. ZjlŠtéruskutečnéhostavu ar cidie
c é z. p o ar,itito
odpovědné instituce a osobnosti k většíaktivitě.
Jedním z prost edk
snazšího a intenzivnějšího prisobení na vě ícíbylo
dalšízJokonďení
církevnísprávy tak, jak navrhovaly už rekatolizačrukoncepty
z dvacát ch 1et. Na nižšírirovni se ukázatyjako velmi efektivnívikariáty,
ovšem bylo t eba dowoňt i nejvyššízemské články
církevníspr.ívy.
V roce 1655 byl císa em jmenován první litomě icky biskup,^"gilrrt
orgatizátor a milovník umění Maxmilián Rudolf ScFrleinit
, lJnot
prisobnost se vztahovala na Litomě ick kraj. I zde
byly oy*ár.rry
vikariáty, ,l. ty existovaly jen do roku 1670-, kdy je nahradily
děkanáty.'o) Je z ejmé, že vytvo ení litoměňckého
biskupswí mělo posílit katolickou církev proti zdejšímu luterství. Dalšípoběloho.rká
birkuPswí vzniklo ve w.ichoanicrr č..há.h _
Králové. Toto
"-ňaci
biskupswí vlastně mělo navazovat na činnost
instituce fungající
v p edhusitsk ch dobách - biskupswí litomyšlského, z^lotrněho
Karlem IV. v roce 1344. Roku 1660 byl ustaven do ri
adu královéhradeckého biskupa benediktin Matouš Ferdinand
sobek Q Bflenberka) a v roce 1664 se zdejšídiecéze oficiálně oddělila
oj pražské
arcidiecéze. Takto měl byt zdokonalen dolrled nad
místními nekatolíky.'9 Naproti tomu se neuskutečnil návrh Albrechta z Valdštejna
na vr7nzo ení biskup3wí v
Jičíněa nerea]uován byl projekt dalsiho

biskupswí v jlžruch Čechách.
I(e konci sedmdesár ch let 17. stoletíbylav podstatě
dokončena
reforma či obnova katolické církevní správy na všech
rovních.

i dosud prázďné hry rostl podíl světsk ch
^
r,llt.t,ť:zních) duchovních, zatimco p edtím mohla ada hr existor,rt jcti díky ťrčastieholníkri pově en,.ich k této práci sv mi p ed_
.,1.1v(.llymi. P íjmy ze solní daně byly použiqr na rekonstrukci ;rní
,rtt,, která se od osmdesárych let začala zdárné rozvíjet_ O tuto
lrrr.rltčnípodporu usiloval už arctbtskup Harrach i jeho nástupce
až metropolitaJanJosef
|,rrr l}ed ich zYaldštejna, ale dosáhl toho
školy, které vedle
ztzovaly
se
far
lrr,rllě Breuner.'*) P i většině
/,,lc,l|y blít obsazovány

205)

,,.rl.,llrd gramotnosti sk.italy dětem poučenío katechismu. Zv:lšl|a
.,r. rrrisijní horlivost a zejrnéna jezuítéuváděli ve sv ch dokument,.t lr tisíce konvertit _ zdůrazíovány byly p edevším náboženské
206)
.,uo) Byla dovršena první, dlouhá a obtíž_
l,rrl)VefZe luteránri

^Žíd
rr,i ctapa rekatolizace a podle všech zjevnych projevti se mohlo
l,.l;it, že země je zcela katolická, jak píšev roce 1680 jezutta Bohu-

Balbín ve svém Pamětním nápisu, pamfletu zamé eném proti
rr,,jvyššímupurkrabímu Bernardu Ignácovi z Martinic, Ačkoliv
r Ýtky vriči Martinicovl \ze zpochybnit, Balbínovo p esvědčení
je jistě naprosto up ímné:
rl
|ll-2vověrnosti obyvatel Čech
,l,rv

Čechách se p ece již užilo to praué náboženstuí,
užila se poslušnost u či králi, p irozenému pánu,

V

užila se prauá

uíra...'o')

srorErí
litllem roku 1680 byly tedy Čechy rozčleněné na t i
ORGANIZACE KATortcxÉ cínrvn v tz.

207)

II/2

áiecéze
pražsk, metropolita. Největšími osob-

,r Ilejvyššípostavení měl
rrttstmi na svatovojtěšském stolci byli Arnošt Vojtěch Harrach
.l poté i Jan Bed tch z Valdštejna. Velkou oporou kardinála Harra_
, l,. se od padesár ch let ].7. století stal jeho noú spolupracovník
rl,cIrerální viká a španělsk} cistercíák Jan Caramuel z Lobkovic,
z.tstánce nekompromisního postupu p i rekatolizaci.'0S) Rozdělení

p ispělo k většípružnosti sprár,ry,
1,l,1ržskéarcídiecézena vikariáry
ztistaly zachovány i tituly děkanri, ale jednalo se více o čestné
rlzttačení,o zdiraznénívyznamu d ležitéhry, nap íklad ve městt.t:h. Yyznamná role ve r,ryššíchvrstvách katolického kléru p ipa,l,rla nadále kanovník m

a v Čechách se to t,.ikalo p edevším

')
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metroPolitní kapituly svatovítské,dále r,yšehradské,karlštejrrskti
a litomě ické kapituly.
Na Moravě, kde nebyla husiry p erušena kontinuita církevrlí
sPrávY, sPolehlivě fungovalo biskupství olomoucké
a ve Slezsktr,
kde katolicismus v 16. století zápaslls luteránstvím, požívalovelkti
vážnosti biskupství ve vratislavi. yyznamnou postavou
v čelt,
moravské církve byl v letech 1599-1,636 kardinál Františck
zDitrichštejna, ktery se zasadil razantně, ale nenásilnymi
metodami o postup rckatolizace v markrabství moravské m už p ed Bílotr
horou. poda ilo se mu zv,šit počet obsazenych far a staral
sc.
o zlepšenípozic katolické církve i osobní autoritou. po Bílé
ho c,
vděčil za vzr st prestiže také dobrym vztahrim s panovníkem, jerrž
ho vŠestranně ProteŽov al, a díky tomu Ditrichste.ln docílil
značné_
ho zisku p i rozďílení konfiskovanych panství. spolu s ním
prosperovala i moravská církev. kardinál, ač propag oval
vždy čirrnou katolickou obnovu, se dokázal ve viani pňmluvit La
adtl
lidí, kte í měli blit trestáni za čast v povstání, a to i tehdy,
kcly
se jednalo o osoby z odlišnéhokonfesijního tábora.
Na druhč,
straně nekompromisně zakroč1l p edevším proti moravskyrrr
novok těncrim (habánrim), kte í byli na počátku dvacár
ch let
nuceni odejít do exilu. většinou nemuseli vážit dlouhou
cesttl
a naléza]i noú domov hned za BíI, mt a Malymi Karpatanri
209)
v Horních Uhrách.'on)
Olomoucké, ale i vratislavské biskupství se stávalo téžťltočištěm
členri panovnického rodu, což obvykle nebylo pro
ťyto ri ady p ínosem. Zejména to platí o olomouckém biskupovi Leopoldu
Vilémovi, mladšímbratru císa e Ferdinanda III., skutečném
mnohoobročníkovi,ktery se o rozkvět moravské církve p ílišnezajímal.
o mnoho lepšívztah ke svému poslání neměl ani arcivévoda
Karel, vratislavsk} biskup do roku 1624. Ve Slezsku však
prisobila
i církev luteránská, byt ne jako zce7a rovnocenná konfes e. zatítnco v uhrách závtsela tolerance vídně vriči nekatolick rn
vyznáním na vnitropolitické situaci hlavně na opakuj ícíchse
povstáních uherské aristokracie, jrž byla pro monarchii skutečnou
210)
hrozbou"n) - p.o Slezsko měiy rozhoáuj ícív znam
zahranrčněpolitické vlir,y. Mluvíme tu jednak o záštitě mocn ch evropskl
ch

1
,l

l' F,,i

}l

x,,r.

Pťíť.u

l'u ."ti

,,

l,

1.1 1

|-{

tlt

Ž,írtrou obrázek z misijní činnosti. Bed ich Bňdel mezi uenkouany
básníkouu
llll ryil;ěJ. C. Hafneri podle obrazuJ, Heinsche. Nápk p ipomíná
,íjnu roku 1680,
u
epidemii
moroué
pň
e
Ho
,,,,rt , Kutné
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protestantsk ch vládc , at už to byl sask kurfi t
Jan Jl í ttr,.lttt
králové, jednak o možnosti návštěr, .rrrrrg.lickyt,lr
Později ŠvédŠtí

chrám budovanych

těsně za hranicemi

katolicklich nížcctví.

Jejich navŠtěvováníbylo v roce 1669 zernépansk m na ízcllíttt
Pod P Ísnlimi tresry zakázáno, ale toto opat ení se nesetkalo v 1lt-;t
xi s risPěchem. Vedle toho p icházela v ťrvahu i schválená rtttlž
nost Provozování domácích. neve ejnych nekatolickych bohoslrr
Žeb. To se ovŠem r/kalo jen r,yššíchvrstev společnosti, p edevšírrr
ŠlechrY. AŽ do první čtvrtiny 18. století však neměla slezská
ltltt.
ránská církev vlastní správní organizact.

Ti

mírouékostely vystavěné ve

svídnici, Hlohově

a

Javoru byly

spíšformálním naplněním závér vestfilsklích jednání a rozhotllrt
nemohly postačovat pot ebám početnych slezsklich luterálrťi.

Navíc se jejich architektonická podoba musela pod ídit omeztrjí
círn a de facto pontžujícímp edpis m (absence věžía zvonit,),
Náprava byla zjednána až v 18. století a v riplnosti teprwe poté, t,tr
211)
Slezsko p ipadlo Prusku.'") V padesárrch letech 17. věku se Fcr
dinand III. pokusil naopak vliv luterství ve Slezsku co nejvít,r.
omezit, Protestanti pod tlakem reformačníchkomisí pozbyli vícc
neŽ Šestiset stávajících kostelri a p ed koncem století se zďálazclc1,
ŠÍexistence Protestantismu fatá7ně ohrožena . K p íznivému
obrattt
došlo až v roce 1,706 na zásah švédskéhokrále Karla XII. p i uz;rv ení mírovésmlouvy v Altranstádtu, kdy byl císa
Josef I. dontrcen obnovit svobodné lryznávání augsburské konfese, schválit res-

tituci b, val ,ch luteránsk, ch chrámri i v/stavbu nor,^.ich. Slezšrí
212) luteráni
získali rcvněž samostatnou církevní správu.2'r)
V Čechách a na Moravě v osmdesár|ch ietech katolická vírlr
definitivně zakotvila. Nikdy ovšem nedosáhla pozíc, jaké mč.l;r
v p edhusitské době, počet far nikdy nedostoupil stavu z konc.c
14. stoletÍ, takŽe farnosti zůstávaly často rozsáhlé a nedostatečrrč
personálně vybavené. Také intelektu ální uroveň ady fará ri rrcbYla valná a tt vzdělanější navzdory všemu snaženíarcibisktrlr;r
i viká tvo ili menšinu. V zemích Koruny českézjišťovali vizltlito i p i pravidelnych inspekcích závažné nedostatky a proh ešky
proti dobr./m mrav m i desateru p lkázání. Mnozí fará j nevllstnili kromě PÍsma svatého žádnou knihu a o kvalitě jejich kázání si

p ílišnélluze; opakovaně se objevovaly stížnostitéž
llrl ttcvalnou morá]ní riroveň knéží.Rozšíen,iim proh eškem
lr v,r1,1 opilství a obžerství,stejně jako smilswo. Dále se fará m
l l,,r1llln m vyčítalo,že zďaleka nevykonávají poctivě všechny
Pň posilování
;rrrvitlltosti spjaté s adem duchovních pasr,.i ri.
misiol t,i l rt tžcnského uvědomění obyvatels wa hralt stále velkou roli
ale pň
ke
konverzi,
nabádáním
zab..fizat
nemuseli
tt.tťt - nyní se už
poučovat
kljti,tt ch misiích se měli starat o upevňování víry a
rr ;t.jích hlavních principech.213) Protože ekonorRické zázerní far
t,ť.lšitt<lunepostačovalo a světští páni, kte í měli patronátní právo
l... ktlstelu - to jest ustavovat fará e a dbát o jeho obživu - se o ně
se
lrťilišrrestaralí, fará7 nez ídka měli i da\šízarněstnání. věnovali
tttzttyrn emesl m, ale ne všechny profese jim jejich církevní nadílzt.rrí schvalovali. P ísn zákaz platil na provozování emesla ezrrr,,kť,lro a spravování hospody či šenku. Jelikož se ťyto zákazy
l l;l k ovaly , je z ejrné, že nebyly dodržovány ."o)
V pobělohorské době dochází k obnově a da]šímurozkvětu života
r trkcvních ád . Počry eholníkri se ve srovnání se situací p ed Bílou
ltrlrtru zmnohonásobily a postupné začínaLt p evažovat rodáci z čes_
kyt,lr zemí, i když aní cizinci neťvo jlí zanedbatelnou složku. Mezi
ittr mi ády se velké autoritě těšili benediktini, kte í mimo jiné bylr
r tť.lti jako nejstaršíinstituce svého druhu v západoevropském k esť,tttstvíi jako první p ichozi na zemi Koruny české.Jejich nejstariírrr sídlem se stal B evnov u Prahy, na Moravě zakoWfi o něco
byl ťrzce pro1rtrzději v Rajhradu. Tyto kláštery @arokní B evnov
driležir,.imi
byly
v
Broumově)
m
klášterem
m
dceňn
sv
se
1rtlien
( (.lltry duchovního života í v 17 . století, kdy vzkvétal kult sv. Vojtě.Itlt, druhého pražského biskupa a spoluzakladatele b evnovského
kllištera. V Čechách pňbyly vyznarnné komuniry benediktinri
v zápaďočesk ch Kladrubech, Svatém Janu pod Skalou či v pražrkych Ernagzích, kde v 17. století nahradili domáci mnichy bene.liktini montserratští. Mezi jejich p edstaven mi se nejvíce proslavil
sám
|;ttl Caramuel z Lobkovic, jenžbylv Ernauzích opatem, ačkoliv
je
zmiRajhradu
eba
vedle
t
1lr'íslušelk ádu cisterciákri. Na Moravě
rrit T ebíča ve Slezsku nejstaršíklášter v Olešnici a od 17. století
vnkvétalícídrim v K esoboru (Krzeszów, něm- Gnissau)."u)
llt.lltt,lrlt dělat

l

213)

214)

l

215)
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Ye 12. století pňšli do česk ch zerní z Por ní první premonstráti, aby vybudovali své sídlo na ho e sion - pražskémstrahově.

Opat strahouského kláštera
Kašpar

Tento klášter zristal jednírn z nej:rrznamnějších áďov,,ch domri
i v 17. století, na Moravě se k němu wrznamem družlly kanonie
v Hradisku u Olomouce a v Louc e u Znojma, ve Slezsku domi-

z

Questenberka.

noval kláŠter ve Vratislavi. Premonstráti se věnovali kontemplativ-

216)

217)

218)

219)

nímu životu a prisobili i ve farní správě, což znamenalo v česklich
zemích v 1"7 . věku značnéposílenípozic katolické církve. Kromě
toho pěstovali intelektuální činnost a byli dobr-.imi učiteli. Strahov
se v letech 1,627-1,628 stal centrem skvělé slavnosti
- p enesení
ostatk sv. Norberta z Magdeburku do Prahy.2ru) Svar Norbert,
zal<7adatel premonstrátského ádu, byl dokonce za azen mezi České světce a získal si v česk}ch zemích značnou oblibu. Na Strahově p sobil jako opat pozdějšípražsk arcibiskup a autor jednoho
z pwních rekatolizačníchnávrhti Jan Lohelius, dalšími r,rynik ajícími muži v opatském adě byli kašpar z Questenberka a kryšpín
Fuk, oba p ední tádci kardinála Hanacha. Strahovské premo.rrt.ád1 p tzval arcibiskup i jako profesory do svého seminá e.217)
Mnoho práce čekďo také cisterciáky, dominikány, minoriťy,

augustiniány-kanovníky, paulány, ale }rlavně františkány-observanry, kte í se dočkali hned několika dt ežit,ch fundac í. Pat í rnezi
ně klášter ve Slaném, jenžbyl založen v roce 1655 manžely Ber*
nardem lgnácem a Polyxenou z Martinic, a v Hájku u Unhoště
z roku 1,659, kten/ vděčíza svrij vznlk Františku Adamovi Eusebiovi Žďárskérnu, tehdejšímu hejtmanovi Slánského kraje. Už
p edtím zde vzní}Ja hojně navštěvovanáloretánská kaple.rlu) Dále
se františkáni usadili v Turnově, Ho ovicích, Hejnicích, Hostin-

ném, Dačicíchnebo Moravské T ebové. Prvo adé postavení
v Čechách měl klášter u Panny Marie Sněžné na Novém Městě

pražskéms interním ádov m učilištěm.2'9)

Nejprriraznéjt si po Bílého e počínalyády noué, založené v 1,6.
a17. století, a s nimi q z ádů starších, které se v česk chzerních
uchytily až v 1"7. století. Mezi nově p íchozímivynikali počtem
č_len í ádov,ch dom jezuité, kte í p sobili ve všech ..gio.r.ch
Čech, Moravy a s určir,.i m zpoždéními Slezska. Na Starém Městě
pražskémprosperovala nejstarší česká kolej u sv. Klimenta se síd-

,ffi,ť,ffi,fiŤffiffiffi
,ffiff ;ffiffi

firffi,h$

lt.ltl provínciáIa a školami, z nichž teologická a filosofická fakulta
llyly součástíKarlo-Ferdinandory univerzity. Na Novém Městě
sc skvěla kolej s chrámem sv. Ignáce a na Malé Straně stál pň koslt.lc sv. Mikuláše profesní drim. Yyznamné jezuitské koleje existovlrly dále v Jindňchově Hradci, ČeskémKrumlově, Flradci Králo-

Olomouci, Brně, Uherském Hradišti, Nise a Vratislarr."o)
l)evné místo a p izeh vě ícíchsi r,rydobyli kapucíni, kte í se díky
vzrrešen}m mecenášrim usadili v česk, ch zemíchještě p ed rokem
1620 a v 1,7 . století už sídlili v osmnácti ádow.ich domech,
t nichž nejstaršíse nacházel na Hradčanech u Panny Marie Andělskó, dalšípak v Zákupech. Mnichově Hradišti, Brně, Olomouci
;r.jinde. Ve školstvía v chové zaznamenali ťrspěchy piaristé, kte í
sc však objevili později než členovéTovaryšstva Ježíšovaa museli
srrtě ovat jen do míst, kde jezuité neprisobtli. Za slavné uvedení
tlo Mikulova v roce 1,629 vděčili kardiná]u Františkovi z Ditrichštojna, zatímco do Slaného je p ivedli bratň Benno a Bernard
v(,,

220)

7
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Ignác z Martinic.221) Bosí karmelitáni (na sklonku 16. věku
refor-

movaná odnož obur ch karmelitá nů, žebravého ádu vzniklého
ve 13. století) se ujali b|valého luteránského chrámu v Pruze na
Malé Straně, kde byl v roce 1624 vystavěn klášter, p estavěn kostel a zasvěcen panně Marii yítězné. zdobíjej nejen kopie
zázračného obrazu, jenž měl p ispět k bělohorskému rispěchu katolick}ch vojsk, ale podnes je největšímmagnetem soška Milostného
PražskéhoJezulátka, kterou karmelitántim věnovala v roce 1"628
Polyxena z Lobkovic.
Řád b.rt í sv. Pavla, thébskéhopoustevníka paulín byl
papežem schválen na počátku 14. století, ale do Čech jej uvedl
až
kanovník a dějepisec Tomáš pešina z Čechorodu, ktery"jeho ptíďušníky usadil roku 1679 v oboňšti u P íbrami. Na Moravě
ád
222)
, získal sídlo v Moravském Krumlov ě.rrr) Témě bezprost edně po
biwě na Bílého e pňšti do prahy milosrdní brat t špitální ád
schválen papežem na konci 16. století. Založlli na Staiém Městě
pražském, v sousedství kláštera na Františku, konvent p i
kostele
,rr. Šimorra a Judy, kd,e z ídtli špitál, aby naplnllí záHaání
poslání
223)
svého ádu a mohli se starat o nemocné a trpírí.rru)Další- ádové
domy byly založeny v Novém Městě nad Metuj í a v roce 17 43
(pět let po smrti hraběte Šporka) v Kuksu. Na Moravě počali
prisobit až v 18. věku. solitérem byla kolej theatin v pruze
na
Malé Straně u kostela sv. Kajetána v Ostruhové (Nerudově) ulici.
o p íchod těchto eholních klerik , jejichž stěžejním kolem byla
ob,roda kléru, se zasadil nejvyššípurkrabí Bernarď lgnác z
Mattiiic.
ženskéády měly na .ekatolizačníakci menšípodí1 a ádové
sestr , zejména p íslušnice starych ád (cisterciačky, dominikánky
či klarisky), se oddávaly zbožnému životu v p ísnéklausu e. p ísn,r režim dodržovaly i premonstrátky a v 1,7 . století si získaly
znamenitou pověst jejich starobylé kláštery v chotěšově nebo Doksanech. Benediktinky sídlily na pražskémhradě u sv. í ve vribec
Ji
nejstarším českémklášte e, založeném v sedmdesátlich letech
10. století sestrou Boleslava II. kněžnou Mladou. Klášter si
v 1,7. století uchoval pověst instituce, kde se shromažďovaly
ženy z nejvyššíchkruh , a jeho abatyši p íslušelavysada korunování česk ch královen.
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Mczi žensk.fmi pobělohorsk mi áďy v 17. století ovšem domiďva z těch novějších, a sice bosé karmelitky ( ád reformo16. věku sv. Terezííz Avtly), jež pňšly do Prahy
v
polovině
v,ttty
lr, ŠryrskéhoHradce vedeny Marií Elektou, a p edevším voršilky
(rrůkcly téžnazyvané uršulinky). Voršilky tvoňly společenswí,
;r,ttttlž pň schválení v roce 1,612 určil papež Řeho XIII. jako

'ltrrvltly

1rrvtl ad} ťrkol

v

chovu a vzdélávání dívek. Jejich nejstaršíkonvent

vzrrikl v roce 1655 v Praze na Novém Městě, dále na Hradčanech,

v t(rrtné Ho e, Olomouci, Brně i v jin.ich místech. Voršilky se

r,rsltlužily o rťrst vzdělanosti děvčat a jejich školy prosperovaly nej,lfívc na elementárni ťrrovni, posléze i na st edním stupni. Je jistě
1ti,ízlračné,že jejích zpovédníky blivali často jezuité, proslulí rovněž

1rt,thgogickou činností. Pečovatelslc.i a špitální ád sv. Alžběry (alžbé-

rrrrky) p

ibyl do česk ch zerrrí se značnyrn zpožďěním - první
objevily v Praze až v toce 171,9."4)

tt,lrt>lnice se

saRorNí zsožNosr, pourĚ, NÁsožnNsrÁ BRATRsTvA
Nlibožensk život v katolickém duchu se mohl v česk ch zemích
rrcrušeně rozvíjet teprve po skončení t icetileté války. V druhé
1rtllovině 17. století byla dokončena rekatolizace, k čemužp ispěl;r i několikerá generačnív,měna. Většina obyvatelstva Čech
,r Moravy jtž neznala z vlastní zkušenosti p edbělohorské multiktlrríesníprost edí a rekatoltzačnítlak, byť byl v prťrběhu t icetilcté války značnéproměnlivY, nakonec dosáhl svého cíle. Úkolem
klrtolické církve, p edevšímjejí postupně rekonstruované fatní
sllrávy, bylo posilovat katolické vyznání obyvatelstva a seznamovlrt laiky d kladněji s církevnímučením.V rárnci těchto aktivit
dlecézníhoi ádového kléru a současně pod vlivem barokního
životníhostylu se začala šíňtkatolická barokní zbožnost. Yyznať,tlvala se citovostí i prvky teatrálnosti v náboženském životě,
kladla značn, d raz na náboženské slavnosti,"u) , i na indivitluální poměr k Bohu, Panně Marii a ke svat m. Propojovala
llírboženstvíse společenskou sférou a v ideá]ním p ípadě prolínala
tlo většiny oblastí života.

Pln rozvoj uvedené formy náboženského žívotaspadá až do
první poloviny ].8. stoleti, která stojí mirno rámec našeho svazku

224)

II/3

225)
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Velk ch dějin zemí Koruny české,nicméně s jejími počátky se setkáváme jlŽ v první polovině 17. století. Yě ícíse častnili pravideln'rch i nepravideln}ch pobožností, stávali se členy nábožensk ch
bratrstev, putovali na Ňzná poutní místa. Ve městech se objevo-

226)

valy d íve nezvyklé formy náboženského života,jako kup íkladu
procesí flagelantri, kte í vycházelt většinou na Velk} pátek, aby si

na vlastních tělech p ipomínali Kristovo utrpení.226) V prvních
Pobělohorsk ch desetiletích se v Čechách rozšíila velkolepá
wrzdoba velikonočníchBožíchhrobti a vánočníchjesliček v jed_
notliv}ch kostelech, ovšem i ve všedníchdnech byl chrámov,i
Prostor postupně ovládán prisobiv'..imi díly barokního vlítvarného
umění i hudby. Nábožensk} život laikri ovlivňovala silná víra
v zázraky a někdy p ímo jejich očekávání.Barokní zbožnost se
mě ila počťyhodin strávenych na pobožnostech, množstvím let
odpuštěného pokání prost ednictvím odpustkti za ,,časné"h íchy
a podobně. Tomuto trendu vyhovovaly také modlitby r žemce,
zaváděné rnezi laiky zvláště r žencovymi bratrstvy, která z izoval
dominikánsk} ád. K barokní zbožnosti patňl i stereoťyp častého
k lžování,klekání k modlitb ám a podobně.
V drisledku víry v očistec jako součásti katolické barokní reli_
g|ozity se vě ícísnažili ovlivnit posmrtn} dě1 sv,.ich dušía omezit
jejich pobyt v očistcovém trápení na nejmenší možnou míru.
Sloužily k tomu p edevším odpustky, které bylo možno získat p i
splnění určir,.ich povinností p edepsanlich pro konkrétníkostel
nebo oltá , jenž byl obda en odpustkovlm privilegiem. Samo z ejmě obyvatelstvo netvo ilo jednolitou masu vě ících,náboženskli
život v období rozvílejícíhose baroka měl mnoho podob, jež
zasahovaly každéhojinak. Záleželo na společenskémpostavení
a na prost edí, z néhožČlověk pocházel,,na Životních zkušenostechkaždého vě ícího,na jeho psychick}ch p edpokladech. Proto
vedle silně vě ícíchnajdeme i 1idi, kte í se k nábožensk}m záležitostem stavěli více či méně lhostejně. Ale také ti většinou pňjali

vnější formu barokní zbožnosti.
Nezbytnou součástíbarokního náboženského života byly kul227) ty."')
V česk}ch zemích se v 17. století rozvíjel zejrnéna mariánsk

228) kult.228)
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Odpovídalo to praxi katolické církve, kdy cta k Matce

llrržía p edevším její p ímluvné roli ve vztahu ke Kristu byla jed'ltíttt ze znaki katolického vyznání, kter,.i reformované církve
rrtllrrítaly. Mariánská cta na\ézala velk.i ohlas v lidov,.ich vrstvách,
vtr;išcla do náboženskéhoživota ženskli prvek, oslovovala vé ící
ttt,ttc stvím, vztahern matky a syna. Yyznamny podíl na lidové
r|rrržlrosti měly také kulry zemsk.ich patronri. Nejw znamnější
r rriclr byl svat.i Yáclav, p íslušníkdynastie P emyslovc&, jenž ž1l
r, 1lt,vlrí polovině 10. století. Vedle néj zaujala místo jeho babička,
rr,,rtli Ludmila, první historicky dgložená kněžna v Čechách. Dále
\t,lll pat í druh..i pražsky biskup, svani Vojtěch, osobnost z ďruhé
;rrlltlviny 10. století, a svaty Prokop, zaWadatel benediktinského
[l,išrclra v Sázavě v první polovině 11. století. lilrezi st edověké
r,.tllské patrony náIeželi i cizozernci: svat.i Vít, mučedníkz časri
,ttrtit,ké ímskéíše,jehož ostatek měl získat lž svar,.i Yáclav,
,t svltty Ztkmund, legendární burgundsk} král, jehož ostatky pňr,.,zl clo Prahy Karel IV.
V raném novověku se okruh česk ch zemsk ch patronri dále
r,lzšíil. Jednalo se hlavně o věrozvěsry Cyrila a Metoděje, kte í
l,yli rrroravsk}mi zemsk mi patrony již na sklonku ].4. století, a|e
l(,|)rvc od počátku 17. věku se sta]i patrony Čech. V roce 1,627
l,yly z Magdeburku do Prahy p evezeny ostatky zakJaďatele pretttrrttstrátského ádu, svatého Norberta. Své nové místo nalezly
v k;trlonii na Strahově a Norbert se za adll mezi zemské patrony.
( 'ís;ttY Ferdinand III. pak roku 1,654 požádal česk zemsk} sněm,
,rl,y k zemsk m patrontim pňdal Pěstouna Póně, svatého Josefa.
\rrttviselo to s habsbursk m šíením cty k tomuto světci a sněm
lr,rtttlvníkovu p ání sarnoz ejmě vyhověl. V 16. století byl také
tttt.zi zemské patrony Čech počítánlegendární poustevník, blaho_
rl,rvcrry [van.

Vcdle zemsk ch patron byla velká : ;cta prokazována některr.im
rrlrt.t,ttč oblíben.im svat m, ktefi súm ochrann}m zarně ením
vylrtlvovali širšímvrsťvám obyvatelstva. Š1o kupňkladu o ochránce

_
lrttlti rnoru sv. Rocha, Šebestiána a Má í Magdalenu, dáIe
ll sv. lJarboru, patronku urnírajícícha dobré smrti, či o kult Andělri
rtr,ižIrych . Značnou oblibu získaly vyznamné novozákonní postavy
rllrricné s Kristem, jako sv. Anna, ochránkyně rodiny. Někte í
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rvť.tci byli uctíváni v určir,.ich profesních skupinách: patronem
,ktrt.lrlr ti byl sv. Vavňnec, sv. Cecílie byla patronkou hudebníkri,
ltlklr i, ranhojičovéalékárníci měli za nebeské ochránce sv. kosmu
,t t )lttrrián a, právníci sv. Iva a podobné. Z početního hlediska bylo
rrt.jvčtšísociální skupinou vě ícíchpoddané venkovské oblwatelrtvtl živícíse zemědělswím, které vzyvalo adu nebesk,.ich ochrán_
r ii - sv. Izidora, patrona sedlákri a oráčri, sv. Linharta, Vendelína
.r Mlrrtina jako ochránce dobytka, z Bavorska se v pohraničních
kr,;rjích Čech šíň1kult patron\y žencb sv. Notburgy,

Yyznarnnymt šiňteli kult se stávaly i eholní instituce. Do
patroni jezuitského ádu
1rrrvědomí vě ícíchpostupně pronikali
rv. lgnác zLoyo\y či sv. František Xaversk}, františkánská eholní
ttrtlina šíňlatictu k sv. Františkovi z Assisi, augustiniánské ády
jeho matky sv. Moniky, ale také
1rť.stovaly kult sv. Augustina,
\v, Mikuláše Toletinského, patronkou servit byla Panna Marie
llttlestná, dominikáni se snažili uvádět v širšíznárnost svatého
l)tlrninika aTomáše Akvinského a podobně. Prakticky každy ád
nějak m zprisobem prezentoval
1rttsobícína zerní česk.ich zerní
svó ádové světce asnažt], se jim zajlsttt oblibu v adách laikri,
l}arokní ricta ke Kristu, Panně Marii a ke svar m se projevovala
r.(tzně _ návštěvami kostelri s p íslušnm zasvěcením, častína cír_
kcvních slavnostech o svátcích jednotliw. ch patron , členswím
nábožensk}ch bratrstvech zasvěcenych některému z nich
,l v neposlední adě i zbožnym putováním. Poutě byly vyznarn_
tttlu součástíbarokní katolické zbožnosti v ]_7. století,'29) Na poutrrích místech, která se začala v česk. ch zerních rczvilet po t icetilcté válce, p evládal mariánski? kult. Hlavním cílem poutníkri byla
vč.tšinou sakrální stavba s milostn m obrazem nebo sochou, samu

v

liFl lr:q;;;*;.li4É;ěá

Zaniklá loretánská Suatá ch še u b ualém kostele su, Anny u NIikulouě,

V

roce 1784 byla uětšina kostela i s kaplí zničena požárem.
Rytina lVlelchiora Kilsella podle kresby H. S. Haydta z roku 1673 dokládá,
že stauba opakouala témě do detailu Bramanteho uzor u Loretu.

1rt>uť doplňovala

ada

rituál a modliteb, na poutním místě se

p istupovali ke
irtlutníci častnili katolické liturgie, rnnozí z ntch
na pouti tak
Účast
svátosti.
zpovědi a k p ijírnáníNejsvětější
ví e,
katolické
ke
se
pňhlášení
1ťedstavovala mimo jiné t zjevné
Sllrnoz ejmě nelze vyloučit pokusy o využitípoutí k obracení
zbožného putol)rotestant , ťy však odporovaly záHadnírnu rysu
zbožnos_
osobní
projevem
víní,1írnžjedobrovolnost. Poutě byly
ti i náboženské angažovanosti, z hlediska rekatolizace ovŠem nelze

229)
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podceňovat jejich dopady na lidskou psychiku. yyzdoba
poutrrít,lr
chrámťr, legendY a lryPrávění o zázracích obes tírajícípoutní
nrísttl
to vše mohlo ovlivňovat p inejmenším ty nekatohly, kte
í nrys
lenku na konverzi zásadně neodmítali.
\T/soce pravděpodobltti,

Je
že v Čechách nebyly poutě ve většímí e využíván.v jako
p írrry
rekatolízačnínástroj, p esto však pro rekatolizaci měly
trrčity

230) vyznarn."")

231

232)

233)

znárne p ípady, kdy rekatohizačnímotivy jsou obsaženy p
ímo
v legendě poutního místa. kup íkladu na svaté Ho e u p íbrami
se kací sk malí , pově enli restaurováním milostné
sochy, rouhá,
ale je zasažen bleskem a nakonec konvertuje.231)
Mariánskou sochu
v Bechyni se v době stavovského povstání marně snažíspálit
nekatoličtívolácí .- socha zflovu a znovu mizí z ohně
zárričné
se objevuj e na oltáň, rouhači jsou posléze ztrestáni.,3r) ^
Kalvínsk
hanobitel hrobu sv. Jana Nepomuckého ve svatovítské
katedrále
v Prazeje sražen k zemi.233) Našli bychom velké množstvídalších
p íklad , kdy jsou na poutním místě potrestáni heretici,
nebo
naopak kdy katolíci s nadp irozenou pomocí prokážíobětavost
pi
jeho hájení proti kací rim. pozornost zasluhuje bělohorská
bitva
a zázračná pomoc panny Marie, kterou p ipomíná poutní
kostel
panny Marie yítězné,postaven
na počátk" ra. století p ímo na

") b

235)

valém bojišti.r3a)

vedle
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rekatolizačních motivti v legendách, které obestíraly
poutní místa, se setkáváme rovn éžs p ípady, kdy se poutní
místo
sta]o v době pronikání nekatolického náboženství v
1,6. století
točištěm a posilou místníchkatolík . Takovou funkci
plnila p edevšímpoutní místa p i hrobech česk ch zemskli.h p"t.o.r,i
.r,
Pražskémhradě (hroby sv. Yáclava, Yíta, Vojtěcha
, Z7kmunda
a Jana Nepomuckého ve svatovítskékatedrále,
w. Ludmily v klášterní bazllice sv. Jiň a hrob sv. prokopa v kapitulním kostele
Všech svar,.ich). Funkci poutního místa jako točištěkatolíkťr
v časech pronikání nekatolick}ch vyznání však najdeme i na
lokální rovni. Pffkladem m že b, t farní a poutní kostel v obci
Zbynice v jthozápadních Čechách, kde obyvaielé uctívali
v 16. století milostnou sochu panny Marie, u nížhledali posilu ve svém
odporu vriči okolnímu protestantismu.r3r)
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ekroČila hranice
|)rtlsltrlost někter,.ich česk,.ich poutních míst p
mariánsk,
i.r.skť.lro královswi. v cízínébyl ztámy a oblíben,.
a dvo_
panovníky
mi
habsbursk,
rrlrt,;tz ze Staré tsoleslavi, uctívany

l(.lll (staroboleslavské paládium). ovšem v náboženské naučné
od
e katolické Evrop}, jakou byl nap í}Jad Atlas Maňanus
wrllrclma Gumppenb rrg^, je uvedena ada dalších vyznarnnych

lttt.t-ltttt

,o.h a obrazi v čechách _ v druhém vyďání této
V novějšídobě
krrilry z roku 1,672jich napočitárne devatenáct,"1
(,,,l i9. století) se rrejznámějším česk,.im poutním místem sta1 koss milostnou soš_
rt.l l)anny Marie Yitéznév Praze na Malé Straně
I toto poutní místo vzniklo v baroku, již

rrr,rr.iírrrsk}.h

k.rtt Pražského Jezalátka.

l, 1rrvní polovině

!7. stoketí-z3l)

236)

z37)

,1 1
V 17. století se v čechách obnovovala nebo nově vzntkala
či klášterních kostelech, ďe i ve ve ej_
1rtltltní tradice ve árních
238)
době baroka uctírry,,lr kaplích.2'*) V těchto svatyních začalb,. t v
cílem poutník
ui,,, -ilortny obraz, p ípadně socha, která se stala
budovaná buď
místa,
Mirrro to však ,z.,i^I^ zcela nová poutní
poutních míst, nebo byla zakJá_
1,rktl napodobeniny zahraníčních
jako projev
,l;itta v reakci na rizné události, které církev schválila
,

evropsk,.im legendistick,. m protoryp m pat ily
ostatně prame_
tlrké p íběhy o zázračnémoci někter,,.ich studánek,
putovalo
se rovněž
rrití voda byla i symbolem duchovní očisty.
podle
kde
jako
místrim,
k
k hrobrim or,rrk,im světc , stejně
"
stopy
panny
trvalé
Marie či svat,.ich
p ítomnost
ll<lžímilosti.

K

lcgend zanecha?a
puklá skála
(,ltisky nohou sv. Ivana nebo sv. Vojtěcha v kameni,
17, sto_
polovině
druhé
V
r're rnístě zjeveruPanny Marie a podobně).
obklope_
lctí se ,, č..hách vywá el typ poutního místa s kostelem
Klo_
rlym ambiry, které spojoval několik kaplí (pražská Loreta,
ambiry
o
š1o
jiné).23,)
Někdy
a
kory u Tábora, s.p.torr, Římov
Boleslavi),
p istavěné ke kněžištichrámu (poutní kostel ve staré
jednotlivé pout_
l(romě těchto velk. ch komplexri však vznikaly i
rrí kostely a kaple, často stojícío samotě,
Velmi driležitou rilohu jak pň obnovování starl.ich poutních
putování sehrály cír_
trríst, tak p i vytvá ení nov,. ch cíIjť- zbožného
kevní ády. souvisí to s rychl..im obnovováním eholního života
eholní_
v čecháct no Bílého e a dob e to koresponduje i s rolí

239)
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i rekatolizaci

šímp edmětem

a pň obnově katolické hrnísprávy. Ne3častť,i
cry poutníkri v barokních poutních místech
byly

milostné obrazy a sochy, dále hroby a ostatky
svar ch, prarrtt.tty
a studny, ale také tradice spojené s prisobením
světcti. Mlziktllty
Poutních míst naProsto p evažovalmariánsk kult, mnohem slltllší
byl kult jednotliv}ch světcri a nejméně byl zastoupen
kult krist,r
a NejsvětějŠÍ Trojice. P evaha mariánského kultu
na poutrrít,lr
místech doby baroka nebyla v katolické části
tehdejší Evrcllry
ničímv jimečnym, ale vzhledem k rekatol izaci
1e t eba u nás pr'i
pomenout jeho vyrazně protireformační zamě
ení
Y zemi, kde bYla v 15. a 16. století katolická víra menšinovyIrr
vyznáním. se velk} podíl starobyl ch mariánskych
obrazů a sot,lt
mriže zdát p ekvapující. vysvětlení tkví v tom,
že v nekatolickyclr
Čechách 15, a 16- století se p ílišneprosadily obrazoborecké
telr.
dence. Sakrální artefaka1, které p ežlly ničení
za husitskych válck
ve dvacáqlch letech 15. stoleti, Ácly velkou šanci
p ečkat i obcltlbí následující. Některé byly uch ovávány v p ežívajících
k ch kláŠterech, jiné se nacházely v držéníšiechticťlich i katolicměšťarr_
skych rodin katolického vyznání, ale ada jich
se zachovala takť.
v utrakvistick}ch kostelecrr. po bělohorské bitvě,
v době obnovy
katolicismu v Čechách, na sebe ťyto staré památky
poutaly pozornost věňcích, Samo stá í matiánskych vyobrazerri
pr.driri.orrrlo,
pro barokního člověka vyznamnou kvalitu;
staré obrazy a sochy
byly často op edeny legendami a svou v}jimečnou
nloc prokázaly

jížtím, že p ečkaly obdob í ,,hereze'' v Čechách.
v prost edí vznlkající barokní zbožnosti zaznamenávali

24{)

občas kně_

žíi poutníci jeqz či události, které byly chápány jako
zázrak. katolická církev sice Po tridentské- ko.r.ilu pňstupovala
k zázrakůtll
s určitou dávkou kritičnosti, nicméně ,, ,,'rroh,
p ípadech je legitimovala. pro tradičnípoutní místa znamenaly
zázraky, k nimž doš]o
nově v období baroka, poŇrzeníjejich svatosti
a pňnášely jim samoz ejmě i zw šeru návštěvnosti. poku d k zázrak m
došlo u staryclr
mariánsk ch obraz a soch, které dosud
uctívány nebyly, poutní
místo u nich větŠinou vzniklo dodatečně.
Spontánní lidovou ticttt
a zálern věffcích ze širokéhookolí často
poapon. pozemková vrchnost v stavbou nové kaple či kostela ,r.bt
riiravami staré svaťyně..*,)

309

do
|)tltttní místa pomáhala v 17. století začlenit českézerné
česk,.ich
o
jsme
zmiňovali
se
,lr,tt,llického .rr.opského prost edí. Již
byla známá v cizíně a která cizirrci také
;rrrtttlrích místech, která
poutním
tr,rvštčvovali.Ale t vé icí z Čech putovali k vyznarnnYrn

Rakouska (Mariazell), Bavorska (Altza htaníce - do,Wie$
a ItáIie (kromě Ří*a p edevším
.lllill!], Vierzehnheiligen,
lrrlcto). poutě současně p enášely do Čech zahrantčníkulty.
trrístiirrr

V l,,,.okních čechách najdeme kopie (vera effigie$ obrazů a soch
l,,rrtlty Marie Pasovské (Pomocné), Panny Marie z Maríazel),,
Alt(ittingu a Čenstochové(Czgstochowa). Podobně byly oblíbené 241
l,,t.Ity Panny Marie z Foyen.'a') Ještě více se zapsa\y do historie
kopie vlznarnnych poutních
1',ttrttrictví v barokních Čechách
nap íklad
tttíst ze zahtanlči. Nejrozšíenějšíbyly loretánské kaple,
y, |)raze na Hradč".r!.h, v Hájku o Č,*_1" ého Újezda, Boru,
242)
l(tlsttlonosích, Rumburku či v Římově.'o') V menšímí e vznikalY
_
v ťlechách napodobeniny dalšíchmariánsk,.ich poutních míst
(Chlum
Alr(ittingu (Nová Včelnice, Kajetánka u Prahy), Mariazellu
,l,
Montserratu
ostrov),
(Praha_Hrudčany,
eboně), Einsiedelnu
rr
(1lrltrtní místo na hradě Bezďézu založené montserratsk,.imi bene.iik,irry, kaple u Slavoníc na jlhozápadní Moravě),
vě ícíměli mnoho drivod , proč se poutí ťrčastnit,i když mno_
lrli tato putování p edstavovala dlouhou a namáhavou cestu
že ltdé pova,r vyžadovala určitéw daje. Pomineme_li skutečnost,
žtlvali za dtležitéťrčastnit se pouti, kterou po ádájejich farnost
pak je na poutní místa p itahovala íaďa
1ltld vedením duchovního,
.llrlších pohnutek. Jednou z ních byla ťlcta k patronu poutního
bylo
tttísta, aie také jtstá zvédavost, protože každétakové místo
zbožné
pro
drivodem
Dalším
trlrest eno po,rěrt-i o záztacich.
Pannu Marii či jiného patrona
1rtrtování byl, pot eba požáďat
trápením (zdravotní stav,
iltlutního místa o pomoc s vlastním
podobně). Jiní vě ícíp i_
a
problémy
r.,lclinné vztahy, majetkové
pňnáše_
t.lralzeli poděkovat za vy ešenó problémy, na poutní místa
obdarová_
li nejr znějšívotivní p edměry, pňpadně poutní místo
vlrli peně žnimi částkami nebo nejr znějšímidrahocennostmi,
Navštěvování poutních míst však nemělo pro barokní katolíjednalo
ky pouze duchovní a nábožensk.i vyznarn. současně se
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o společenskou záležítost, o ,,vylety" farní pospolitosti
vYznarrrná a

P itaŽlivá místa, o vytrženívenkovanri

i

Il;l

měšťanťize.

stereotypu polních a emeslnick ch prací. vě ící opouštěli
d věrně znám'y prostor své vesnice, městečka či města, iiskávali
určit,r p ehled o bližšími vzdálenějším okolí a p es veškeré
snahy duchovních, kte í je doprováze7i, si mnohdy odnášeli z poutí i zážitky zcela světského charakteru. Měli možnost získávat
nové znárnosti, nabízela se ada p íležitostípro navázání citovych i ryze sexuálních vztah , mezi pohlavími, které byly ovšem
nelegální z hlediska tehdejš ího práva a těžce h íšnéz pohledu
církve. pro obyvatele navštěvovan ch míst pak poutě pr.dr,rvovaly nezanedbateln z&oj p íjmťr,které plynuty z ubytovávání poutník ,, z prodeje potravin i nejr znějších p edmětti vážících se k poutnímu místu (drobn ch tiskri modliteb, písní
a dalšíchtext , reprodukcí milostného obrazu či sochy, r ,žen243) cri,
svatostek a podobně).rar)
vedle poutí byla vyznamnou součástíživota v rozvíjejícíse
244)
barokní kultu e náboženská bratrstva.roo)
Jednalo se o dobrovolná
sdružení laikri pod vedením katolického kněze
- nejčastěji fará e
P ÍsluŠnéhokostela. Většina bratrstev byla otev ena mužtim i ženám
nejr znějšího sociálního postavení a povolání. Nejvíce jich bylo
zasvěceno Panně Marii (kup . Panně Marii Bolestné, Zvěstování
Panny Marie, Narození Panny Marie) a pat í sem i bratrsťva r žencová a ŠkaPulíová. Řada bratrstev se obracela k nějakému světci
či
světici (r,r. Františkovi, sv. Šebestiánovi, sv. Barbo e, sv. Anně
apod.) a některá měla kult spojen pffmo s osobou krista
@ožího
těla, Smrtelnlích rizkostí Kristov|ch, sv. K íže,Nejsvětější Trojice
aPod.). Pro barokní bratrscva je charakteristická pevná organizační
struktura, v níŽ hrálo vyznamnou rilohu p edstave.rr,rro volené
z ad Členti. Bratrstva většinou mívala i majetkové zázerní, nejčastěji ve formě kapitálu uloženéhona malé riroky, z ntchžpokryvala
náklady na běžnou činnost. Povinnosti členri byly zaciy,r.ry ,.
statutech, obvykle vydávan,rch spolu s informacemi o'odpustcích
a s modlitbami v podobě mallich knížek.
Bratrsťva prisobila v Evropě jlž od st edověku. v česk ch zemích
bYla jejich existence velmi silně narušena husitstvím, pohusitskou

av

3II

století také vlivem německé reformace, takže
,rtr'ctltlvěk}ch bratrstev se do pobělohorské doby zachovaljen ne245)
N, konci t5. a v pniběhu 1.6. století ovšem
1l_ttt,lry z|ornek.zau)
r.rč;rly mezerL7 v nábožensko_společenském životé,kte zde
y tltisledku absencí bratrstev zista7a, vyplňovat literátské k ,y,
!,rttt sdružení kostelních zpévák&, ťvo ená v p edbělohorsk ch
tltůstcch p edevším místnímiintelektuáIy a p íslušníkyelit, vzniNekatolické
l*,rl;r jak v nekatolickém, tak v katolickém prost edí.
Líiry byly po Bílého e pokatoličtěny a mnohé znich se v atmorlti|.c barokní zbožnosti transformovaly ve standardní bratrswa.
Mt.zi bratrstvy, která existovala v prriběhť 17. století v Čechách
tltrlrtltt

1,6.

Moravě, se kromě uveden}ch literátsk,. ch krirri a adyjin,.fch
é družínyzakJáda_
l,, rtl kních konfr aterni / vyskytovaly také mariánsk
kongregace pro
ťyto
z
ízova|o
Tovaryšswo
rrti .jczuitskY* ádern.
(českénebo
měšťany
pro
rtrrilenry sv ch kolejí (latinské družiny),
rrť.rrrecké družiny) a v několika p ípadech se snažilo podchytit
t vctlkovské poddané z panství, na ntchž se jezuitské koleje naléz,rly (mariánské družiny se spolupatrociniem sv. Izidora Sedláka),
Šltro zvláštní ťyp bratrstev, která sehrála určitou ťrlohu téžv pro_
( (.stl reka tolizace. Zejrnéna v p edbělohorské a rané pobělohorské
tltllrě byli jejich členovép ísně vybíráni z ad horliw. ch katolíkri
,r .jcjich ťrkolem bylo prisobit na své okolí,
liratrstva, podobně jako poutě, propojovala náboženské rkony
jisté míry byla
,r projevy zbožnosti se společensk}m životem. Do
v raně novověké společnosti prestižními organizacerni" do každé_

,t ttlt
r

lrtl bratrswa vstupovaIí zpravtdla nejv,. znamnější obyvatelé lokali_
ty, v nížse společenství nacházelo - p íslušníciměstské raďy, místrrí intelektuálové, majetní měšťané.Latcká p edstavensťva bratrstev
rttívala ve sv ch aďách i šlechtice. Do většiny bratrstev se hlásili
všichni, kdo v dané lokalitě zaujimalí nebo chtěli zaulímat
vyznamnější postavení, a vedle nich i mnoho zcela bezvyznarn_
rrlích vě ících,které do bratrstev lákala zrninéná spoleČenská Pres-

je
tiž a pot eba sdružovat se na zá}Jaďě společnéhozájmu. Nejvíce
však pfitahovalo vše, co ťyto instituce nabízely v náboženském
i.ivot8. Byl to kup íkladu bližšívztah ke svatému patronovi konfrlterniry (a tedy i většínárok na jeho ochranu) či možnost získat
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odPustkY. Čle.rorrébratrstev také měli zajištěnu velkou podp<lr.tl
v hodině smrti a jejich duše i v životě posmrtné-. Š1ozejrrlť,rtlt
o modlitby ostatních p íslušník, o \ypravení honosného poh llrr
a o rekviem, která nechávala bratrstva obr,lrkle sloužit za c]tlšt.
216) zern elYch
Členri.'a6) Problematika smrti a posmrtného života byl,r
Pro větŠinuvě ícíchjedním zhlavních motivri, ktery je ke vsttll)ll
do bratrstva vedl a ktery z této formy náboženského živtll,r
postupně r,ytvo il témě masovou záležitost.

II/4
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NÁsoŽENsrn souvISLoSTI naRorNÍHo PATRIOTISMU
Jížv dobách t icetileté války a ještě intenzivněji po jejím ukončr.
ní se v Čechách a na Mor"rrě utvá ela nová intelektuální elita, sltl
Žená jak z P ísiušníkšlechty, tak z katolického duchovenstvlt,
stejně jako z měšťanri. Konstituovala se skupina obyvatelstva, ktc
rá navázala na vlastenecké cítěníp edešlych generací. Opět se r()zvíjelY Postoje zemsky orientované, charakteristické p edevším prrl
Šlechtu,která se pohybovala ve vícejazyčnémprostedí a nemoltllt
svrij vztah k česklim zernírnvázat pouze na česk jazyk.Její patritltismus vycházel ze vztahu k zerni, jejím tradicírn a dějinárlr,
s nimiž byly zďelší šlechtické rody po mnoho století spjaté. Minrtl
to mělo barokní vlastenectví i svou jazykovou stránku, která vy*
zdvihovala vyznarn a krásu češtinya snažílase ji ochraňovat prtlti
postupně narristajícímuvlivu němčiny jako druhého zemskéhtl
1azyka. Ta začala 11ž v 17. století p evažovat jako prost eclck
247) komunikace
hlavně v oblasti státní a vrchnostenské správy.2ar)
Barokní vlastenci stáli p ed složitou situací. Snažili se posilovat
patriotické cíténív zemi, kde se v první polovině 17. století vcl*
kou měrou usazovala cizí šlechta, která zde jako odměnu za svó
služby Habsburk m získávala velké pozemkové majetky a s nilrri
t nezbytn'r inkolát. Navíc tradičnístavovská společnost Čeclr
a Mora'ulr měla téžcenarušenésebevědomí, neboť v drisledktl
PoráŽkY stavovského povstání zttatlla většinu politického vlivtt,
jírnždisponovala v p edbělohorské době. A p edevším promč,nilo se státoprávní postavení českych zetní. Po r,lrdání Obnovenóho z izení zemského byly českézemě pevně p ipoutány k habsburské dynastii a více než kdy p edtím začleněny do svazktt

Česk..i tr

n se stal pro Habs-

|tirllsllurské podunajské monarchie,
odňď stavovsk}m obcím právo rozho,
|rtrrky dědičn,.im, pi,,o""ík
obyvatel, zemské i ady
tlrrvltt o p ijímárri ,ro..1.h šlechtick.ich
se proměnrly v í ady králryly pod ízeny p".ro,,"ikovi a fakticky

lrrvské. v česk ch zemích, stejně

jako v zemich rakousk,ich,

tt.rsttlupilasilnápanovnickámoc'neomezovanájtžstavovskou
jako
V kruzích zemskfch patriot to bylo vnímáno
;,r.,tiváhou.

K těmto pocitrim
tt,rt.tlšení samé podstary českéstám;sti.
ch králri se definitivně stala
česk,.
t*rly*sídlem
l.r i skutečnost,

pňspíva_

t,

praha mohla hostit panovníky Polfze P i jejich Ídk
V ítlcň a že
u pňležitosti korunovací,
rr,ivštěvách zemé, konan. ch většinou
českéstátnosti a z poklesu
oslabení
z
( )bava barokních vlastencti

ch

vyznamučeskéhostátuunichvyvolávalapirozenoureakciposily v historic|v:h

rrlrrltt do českéminulosti,I,iedání a nalézání
se skutečností,že katolické
lr.;rclicích. Patrioti se museli vyrovnávat

dějin po boku jedné či
vyzrtáníp ežívalopo dvě století česk. ch
době bylo vyznáním
vít.c nekatolick clrkonfesí a že v této dlouhé
minulos_
m. Naléz ali ďvné cesťy, jak se s nekatolickou
rlrcrršinov

rízeměvypoádat.Pedevšímsesnažilivyzdvihovatťyepochy

Idealizované

dějin' kdy ještě žáďná ,,heteze" neexistovala'
období zďirazhovaly politickou " _h:,_
1ltllrledy na starší'je.iirrrrá
historikrim
stabilitu iesk.ich zemí. Tak se barokním
1,,,.1á rkou
ale
panovníky,
p emyslovsk,,.imi
icvilo již 13. století s posledními
Vnímali
IV,
císa e Karla
zvlíště si v této ,o,rrririorti oblíbili dobu
rozkvětu
a,všestranného
naprostého
,r popisovali ji jako období
barokních
líčeních
v
byly
k tolo pak
t cského státu. Řorr,."rr.*
chápanél"ko drisledek náboženského
války,
vllrstencri husitské
eko_
obyvrt.lrtrrr. Mďy mít za následek politickou,

ť.csk..ich

1ltlblouznění
státu, závér z takow ch
tttltrrickou, ale i morální devastaci českého
b,.it jen jedin,.i: nábo_
srovnání p edhusitské a husitské doby mokrl
je zárukoLl prosperíq zemé,
žcrrská jědnota na katolickém zákJaďé
_ i s odkazem na
ltcreze pňnáší rozvtat a zmar. Tato argumentace

Ferdinanda II,
tltlbu císa e Karla IV, - byla využita v patentu
ídil nekatolické šlechtě v českém
z, roku !627, jímžpanovník na
nebo se vystěhovat ze
královswí buď pňjmout katoltcké vyznání,
IV. měla privod v patriotickém
z,ctlrě. A.go_..rtace dobou Karla

r
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p ívržence zemského vlastenecktery se na vzniku
Košumberka,
a
Chlumu

l,ttlstt'edí u katolického politika a

rr,í Viléma Slavacy
rrvt,cleného patentll

&&

z

podílel.'ou)

'*)

)lrlším zp sobem, 1írnžse barokní vlastenci 17. století vyrovnávali
., rrckatolickou minulostí česk ch zem\ byl jednostrann důraz na
I

1izttam katolického náboženství. Christiantzacl, česk ch zemí
v t,;tttém st edověku r,ykládali jako první pokatoličtérrízerné, zdirazrr,,vltli vyznam k esťanswí,ještě nezkaženého ,,kací sťvím",pro dáv_
trti1lllnovrríky a někdy ažlďealizovali vztah tr nu a oltá e v česk ch
,li,iirrách. Velk vyznatn pňpisovali z tohoto trlediska také světc m
,r svč,ticím propojen m s osudy českéhokrálovswí. V 15. a 1,6_ stolet

ffiiie+
Mi|:t

kult svar,.ich spíšejen
,,rvtlňl. P ežíva|pouze v prost edí menšinové katolické církve
.r tt l<onzervativní části utrakvistti, která odolala vlivu německé reforlll;l(,L). V ostatním nekatolickém prost edí byli svatí více či méně
t,rlt.ri>váni jako osobnosti, které se vyznamenaly k esťansk,.im živor, k dy

r

:ffi

a

ffi

,

i

l

*r.ffi
.,j$.i.,,,.

''i,

.

ffi

cká lryznání,

které se pro ostatní staly p íkladem. Protestanti vŠaksouČasně

od"mítaít uctíváníobtaz , soch a

ostatk

svarych.2a9)

Císa Ferdinand

II. jako uítěz nad Turky a protestanty, Na typkké barol<ní
je císa zpodoben na koni jako triumfátor, obi.lopen uit ot"!*

1629.

jejž si později ,,p ivlastnili" Habsburkové. P emyslovsk,.i kní,,,, Vliclav, mučednik zavražděn} sr,".fm bratrem, se již ve st edověku
,,r,rl věčn}m nebesk m vládcem českéhokrálovství. P i každékoruttrlvltci panovníka světec dočasně prop jčoval vládu svému pozem,,l.tlIttll následovníkovi. Tuto mystickou roli svatého Václava si dobr,,ttvědomoval císa Karel IV., ktery se k němu programově hlásil
pocházel z todu
;.rl.,tl ke svému pfimému p edkovi (císa po matce
|'ít.rrryslovcri). Svatému Václavu zasvětil královskou korunu, p e_
katedrály
1,y.,lrově r,ryzdobil jeho kapli v novostavbě metropolitní
l,t,r,It[i,

ffi

z ,oku

p evažovala nekatoli

Al1lliclovcri nebo v rakousk}ch zemích svaqí Leopold z roďu Baben_

tr&ffi
-'u

Elů

alegoricklm aparátem. Rytina je dílem Egidii Sadelera

,,.ti,c

1l

zem7

V prost edí rekatolízované společnostt 17 . století doŠlo k novému
r.lzl.,větu ťrcty ke svat m, v první adě k zemsk,.im patron m. N.j,lrrlcžitějšímz ntchbyl z hlediska státnosti svat Yáclav."") V evrop,,l,tit,tt rámcí pati rnezi kanonizované p edstavitele jednotliv ch
l).ll)()vnick ch dynastií, jako byl v Uhrách svaqí Štěpán z dynastie

el

apoteóz,e

tt,l)l

y

r viibec všemožněr,ryzdvihoval svatováclavskou tradici.

/,n,líněná státoprávní role svatého Yáclava jako nebeského vla,l,rre p ežila staletí a zristala zachováta i v době baroka. Kup íkla-

249)

250)
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v

českémkorunovačním rituálurs1) lze v 17. století pozorovat
adu svatováclavsklich motivri. sama česká královská koruna stále
nesla označenísvatováclavská, byt jlž dávno nespočívaLa na světcově lebce, kam ji umístil ve svém na ízenív poloviné 14. století
Karel IV. Součástíčesklich korunovačních klenotri byl i svatováclavsk} meč, domnělá památka na knížete,jenž p i korunovacích
slouŽil k pasování suatouóclausk ch rytí fl. Šloo prestlžnítitul udělovan, vždy několika hodnostá rim, nez ídka p íslušníkrimstarych
česk}ch šlechticklich rodri, ale také zaslouž1l,rrn vojákrim z císa ské tělesné gardy, ke konci 18. století i šlechtick}m byrokratrim.
Aktuální politicky a státoprávní wrznam svatováclavského kultu

však v 17. století nespočíval pogze v korunovacích, v,znamn ,
politick} podtext mělo rovněž p ímépropojování rcdu Habsburkri se svatováclavskou a p emyslovskou tradtcí. Václav byl p edstavován jako pokrevní p íbuzn ,Habsburkri a jejich p edek.;r) Toto
p íbuzenstvír,rycházelo od potomkri Václavova bratra Boleslava,
dále pokračovalo p es Elišku P emyslovnu k Lucemburk m
a k jejich propojení s Habsburky. Samoz ejmě v této konstrukci
by1o pokrevní p íbuzenství nalézáno za každou cenu. uveden
motiv slouži1 k těsnému zapojení Habsburkri do českéstátní tradice. Toto propojení bylo jak v zájmu Habsburkri, tak v zájmu českého království, které si jím zpětné,,p ivlastňova1o" své panovníky. stoupal ovšem i vrznarn samého yáclava, jenž se tak stal
p íbuzn,rm dlouhé ady ímskoněmeckych císa ti z habsburské
dynastie. P emyslovské p íbuzenswíHabsburk , zd razhované
barokními patrioty , lze považovat t za určity projev zadostiučinění
domácího prost edí, které bylo poznamenáno traumatern z toho,
že v českémkrálovství od druhého desetiletí 17. století jtž panovníci nesídlili a že v drisledku stavovského povstání ulpívalo na
politické íeprezentaci česk ch zemí podez ení z potenciálni
nespolehlivosti.2'3)

o něco menší roli než svar yáclav hrála ve státoprávním myšlení barokních vlastencri svatá Ludmila. Z hledisk a nábožensk}ch
tradic českéhostátu byla (spolu se súm manželem, knížetem
Bo ivojem) ši itelkou k esťanstvív Čechách. Pro zemské patrioty
měla ovšem vyznarn také jako vychovatelka svého vnuka, svatého

vírĚzsrvírarorrcrÉ cíRxvn 3I7
V,it,lltvlt, kterého podle legend nechala vychovat v k esťanské ví e,
',l z;tsaclila se o jeho vzdélání. P edstavuje tak protiváhu Václavovy
jež byla v 17. století pojírná_
1lrllt;rllské matky, kněžny Drahomíry,
il,r .i,rko ukrutná nep ítelkyně k esťanti, kterou nakonec pro její
lrťít,lrypohltilo samo peklo. Pro katolicky pojaté církevní dějiny
r,t.skť.ho státu měla určir,.i v znam rovněž cyrilometodějská tradir t., Věrozvěstové Cyril a Metoděj byli barokní hagiografií i děječeského
1rtst.ctvím vnímáni jako zaQadatelé k esťansťvína uzerní

rt,irtl. Zasadili se o christíanízacíVelkomoravské fiše v 9. století,
,t zltrost edkovaně tedy i o k esťansťvív Čechách. Podle legendy,
iircrré v době baroka, pňjali první česk k esťansk.i knížeBoňvoj
\(. svou manželkou Ludmilou k est ptávé z rukou svatého Metotlůic. Pro Slezsko, další zemi ze svazkl českéhostátu, měl podobny vyznarn kult Hedviky, svaté kněžny z p elomr 1,2. a 1,3. stole-

rí. Na rozdíl od obou morávsk ch světc však Hedvika nikdy
rrcbyla p ijata mezi českézemské patrony, snad v drisledku geogrlrfické vzdálenosti českéhokrálovství od této vedlejší země a jistť. i vzhledem k odlišnémunáboženskému ú""ji slezsk ch kní/cctví v pobělohorské době.
'Zvláštni postavení měl v souvislosti s českou státností v 17. stolctí mariánsky kult. Na šíení ricry k Panně Marii vyznamně prisollily v česk. ch zemich po biwě na Bílého e dva áktory - nástup
rckatolizace a dynastická rodová zbožnost Habsburk . Úrt,
k l)anně Marii měla pro katolické vyznání emblematick,.i l" znarn.
ltyla jeho symbolem, jedním z dťiežítychznakri katolické pravovčrnosti. Šíení mariánského kultu se proto stalo nedílnou součástí rekatoltzačniho procesu, pro nové katolíky musela byt Matka
ll<>žínaprosto samoz ejm.' m a drivěrn m prost edníkem a p í-

tttluvcem u svého syna. Druh,, m - a z hlediska státoprávních souvislostí i vyznamnějším _ zdrojem mariánského kultu byla habs254'
llurská rodová zbožnost, pietas Austriaca.'*) J.jí d ležitou součást

tvo

ilo

vé v

zejrnéna šíení kultu Neposkvrněného početí.Habsburko17 . století ovšem uctívali Pannu Marii ve všech jejích obvyk_

l ch kultech, navštěvovali slavná poutní místa spojená s mariánsk m kultem (italské Loreto, bavorsk.i Altótting) a budovali
Mariazell, nejvyznamnější st edisko mariánské : icty v Rakousích.
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V

Čechách po bitvě na Bílého e zarné 1I Ferdinand II. sv j
zájem p edevšímna milostn. obtaz (p esněji kovov,.i reliéí)Panny
Marie s děťátkem, ktery byl uchováván ve Staré Boleslavi. Na
počátku 17. století, ještě p ed stavovsk}m povstánírn, prohlásili
255) katolíci tento artefakt
za palódium českéhokróloustuí.'uu) Do jisté
rniry se pro ně sta1 mystickou ochranou katolicťví v Čechách a po
Bílého e byla tato jeho funkce rozšíena na celou zeruli. Ferdinand II. i jeho nástupcové pravidelně navštěvovali Starou Boleslav
pň svlch pobytech v Čechách. Paládium, které se během t icetileté války ocitlo dvakrát v rukou nep átelsk ch vojsk, bylo vždy
po svém návratu do Čech triumíálně p eneseno do Staré Bolesla_
vi, jak v roce 1638 (za osobní časti Ferdinanda III.), tak v roce
1650. Během tňcetileté války byl obtaz několikrát p evezen do
Vídně, kde se těšil rictě panovnické rodiny i celého dvora. Ve
Vídni se nalézal roku 1.640, kdy těhotná císa ovna Marie Anna
prosila Pannu Marii staroboleslavskou o pomoc pň porodu. Po
šťastnémnatození syna Leopolda lgnáce (budoucího císa e a krále
Leopolda I.) nechala panovníce obraz ozdobit perlami. Císa ovna
Eleonora, druhá manželka Ferdinanda III., věnovala paládiu po
své korunovaci na českou královnu v roce 1,656 vlastní drahocen_
256) né šaťy,které pak
byly polžity na bohoslužebné textilie.256)
Kromě mariánské cty, kterou dávali Habsburkové p i sv ch
návštěvách českéhokrálovství nqjevo, ovlivňovala jejich rodová
pietas Austriaca zavádéní mariánského kultu v česklich zerních
i dtisledn}m prosazováním učenío Neposkvrněném početíPanny
Marie. Z p íkazu Ferdinanda III. na ně museli od roku 1650 p íZ57) sahat všichni členové
akademické obce pražské univerziry,'5') čímž
se pražskévysoké učenípňblížilo vídeňskéuniverzitě, plo kterou
toto na ízenípanovník vydal také. Habsburkové p ipisovali Panně
Marii trlavní zásluhu na sv,.ich driležit ch vítézswíchv 16. a 17. sto1etí - v bitvě u Lepanta (1,571), na Bílého e (1620) a p i záchraně
258) Vídně p ed Turkry
v roce 1683."8) Bělohorská bitva, která se bezprost edně dor,. ká v voje českéhostátu, je spjata s obrazem Panny
Marie, jejž nalezli císa štívojáci poškozen} a zhanoben protestan61 ve Strakonicích, když p es toto město táhli v roce 1620 do
Čech. Obrazu, ktery byl později zasvěcen Panně Marii Vítězné, se

l'ieter Paul Rubens (1577-1640) uytuo il náurh triumftílního oblouku
pro Ceuartsouo dílo Pompa introitus Ferdinandi,
které uyšlo u Antuerpách roku 1641.
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ujal karmelitánsk eholník Domingo Ruzola ( eholním j-ť.nem Dominik a Jesu Maria) , jenž ďoptovázel katoiické vojsktl.

L,4ědirytina

259) událostí.'5n)

Češtíkatolíci ovšem zna\i i

jin

Marie do dění
v Čechách, a to hned na počátku stavovského povstání. P í pražské defenestraci dne 23. května 1618 místodržící
Vilém Slavata
aJaroslav Bo ita i sekretá Filip Fabricius pád zbeztnála sedmnáctimetrové úškyp ežIIt bez většíhony (k většímuztanénídošlo
pouze u Slavary, jenž hlavou narazll na ímsu spodního okna)
zásah Panny

Wussina

dokumentuje dílo socha

V bitvě

na bělohorské pIáni B. listopadu 1,620 s obrazem v jednť.
ruce a krucifixem v ruce druhé povzbuzoval katolické vojáky,
Podle legendy měl obraz jisk it a zá tt nebesk}mi paprsky, čínlŤ,
Panna Marie ďala najevo svou podporu vojsku, yež v krátké bitvě skutečnéporazilo české,,kací ské" stavy. Y,yznamná pomoc,
Panny N{arie se stala záhy součástíkatolického v kladu těcht<l

C,

z počátku 18, století
e

Jana Ji ího Bendla,
děkoun, sloup
:tlilIt|1,1 Immaculaty na urcholw
l čty mi skupinami anděl
bojujících s ďábly,

i

zbudouán roku 1650
i,ko poděkouání za skončení

l,,tt,rli by!

ttyicetileté

uálky

,,,t ',l,tr(ltněstském náměstí u Praze,
llyl tidajn' postauen u místech,

kde byl za saského upódu

roku 1,6j0 potwpně uystauen
t,, l i ff staroboleslauského p aládia,

260) a tuto okolnost také p ipisovali záztačnépomoci Panny
Marie.2o")

Dalšímariánsk} motiv v událostech t icetileté války v Čechách se
váže k jejímu konci. Císa a kráI Ferdinand III. nechal v roce
1650 vybudovat na hlavním náměstí Starého Města pražského
261) sloup se sochou Panny Marie Inrmaculaty.'u')
Učinil tak na paměť

záchrany Starého a Nového Města p ed švédskymvpádem,
k němuž došlo na samérn konci války v roce 1648. I v této události panovník viděl zázračnou pomoc Panny Marie. Sloup byl
v roce 1,661 vyobrazen na ilustraci k uníverzitníteziJana Bed icha
z Valdštejna (budoucího pražského arcibiskupa). Na rytině je
obklopen česk}mi zemsk}mi patrony a p edstavuje cluchovní
st ed Evropy. Zvěstuje tak katolickou pravověrnost nedávnych
,,kací sk ch" Čech a podtrhuje roli N{atky Božíp i jejich získání
pod prapor ímskéhonáboženství.Zásahy Panny Nlarie do dění
v Čechách, které konvenovaly habsburské rodové zbožností,získaly vyznarnné místo rovněž v myšlenkovém světě katolick ch
barokních vlastencri. Ti si dob e uvědomovaIt vyznam Bíléhory,
ale i faktu, že českézemě z staly p es všechny dramatické události válečn ch dob pod vládou habsburské dynastie. Panna Marie se
tedy stala garantem katolického uspo ádání českéhokrálovství
abylra p ijata do ,,českéhonebe".

zemich zastávalapanna Marie postavení
i symbo_
hlavní nebeské ochranitelky, zemské patronky a někdy
(Magna
zerních
ch
rakousk
lické královny. Tak tomu bylo V
nebo
Boiariae)
Mater Austriae), ale také v Bavorsku (Patrona

v okolních katolick. ch

v Polsku (Regina Poloniae), V Čechách k tomu nedošlo, zde 262)
p estože
rlrariánsk.i kult narážel na kult zemsk}ch patroni,26z)
vírou
katolickou
s
obyvatelstvo česk. ch zemi postupně p ijalo
sym_
i 5ilrro., mariánsk ou zbožnost. Místo nebeského ochránce ayác1a_
m
bolického vlada e bylo v čechách pevně obsazeno svat
proto
pann,r
státnosti
české
Marie do
vem. pokusy o zapojení

rnohly byt

rlspěšné len

částečněpouze v jejím spojování

porážce
,rorrt, podobou českéhostátu, která se konstituovala po
vládou
nezpochybnitelnou
stavovského povstání. Byl to stát pod
Pokud
Habsburkri, jehož obyvatelstvo navíc prošlo rekatolizací,

s
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však jde o historické tradice českéhostátu,

mariánské motivy uplatniiy pouze okrajově

v nich se v 17. st<llt.tí
- p edevším v potrk;r

zech na rozšíení ,c k panně Marii v
dobach pr.J rr.rritskyrrri
válkami, Pro tradičníčeskou státnost ztistávali
i v 17. století dťilt.
žitějšíčeštízemštípatroni v čele se svať
m václavem.

U většinY obYvatelstva Čech se běhern 15. a 16. století
nartršil,r
kontinuita mariánské ricty. samoz ejrně katoiická
menšina obyvlr
telstva si ji udržela a na někteúrh poutních
místech byla ješti
v 16. století mariánská cta obnovována, ale zcelajistě
nebyl;r

v této době P Ítomna v Českéstátnosti. Svat yáclav,i
es veške,l.tl
nekatolické v/hrady vriči světc m, součástí
této státnosti v p<>,
husitské a p edbělohorské době zristal
- i když pro mnohé nek:r,
tolíky nehrál vyznamnou roli jako světec, ale jako
historick} Pic
myslovec, 1egitimtzační patron českého,tet,., j.d.rr-^"
.1.1r,,
"
vyznamn'rch zakladatelri. Tak si ho vážlti
rovněž utrakvisté a tllt
jeho státoPrávní roli se neodvážlli sáhnout
ani protestanti ovlivrrč:_
ní německou reformací. proto mohl státopráv
ní vyznamsvatovác*
lavského kultu P etrvat 15. i 16. století
,rš.obecnénr zaved,ellí
io
"
katolické víry v 1,7. století se dále ,orriirt.
Česká ,rii""r' uyl,,
tedy v období baroka spojena jak s kuitem
svatého yáclava, tradičníhoa historického nositele st edověké státnosti,
tak s novč.
zaváděn,,m mariánskym kultem, symbolenr
státnosti
pobělohor263)
ské."'') Je naprosto p iroz ené, že došio
k propojo vání a prolínátlí
obou kultri. V hagiografické i historické barokní
literatu e sť
objevovaly motir,y svatého yác7avajako
ctitele panny Marie i nro*
tivy mariánské milosti, které ovlivňov aly yáclav
v život a jehcl
zbožnost.
k nejwrznamnějšímu propojení mariánského

264)

kultu s kultenr

svatého yáclava, ale i dalšíchčesk}ch zernskych
světcri došlo
u milostného obrazu Panny Marie staroboleslavské.r,,u)

Starobole_
slavské palácliunr bylo spjaté se svat m
václavem 3iž místenr, kdc
bylo uchováváno, neboť ve Staré Boleslavi došlo
v 10. století

k Václavově mučednické smrti. Podle legend rozvíjenyr;h
v 17. věku
měl knížetento kovov} reliéf tenkrát p i sobě jeho
a
služebník,
blahoslaven} Podiven, jenž byl Váciarror.Y-i
vrahy dostižen a také
zabit, ridajně ještě stačil paládium schovat
pod ko eny jakéhosi

323

12., nebo
tll.tltttrt. Mělo pak b..it vyoráno sedlákem (buď ve
'v l5. století) a uctíváno jako mariánsk, zázračny obtaz a zárove t
ovŠembarokní legendy propojily
t t ;i tka na knížete-mučedníka.
1r,t
l 1.},rl,icliem rovněž dalšíčeskézemské patrony, p edevšímsvatou
dostat, a pak
l r'r,lrrrilu, od nížměl Váctav tento mariánsk, obraz
r

jeho privodními
l rv;rtóho Cyrila a Metoděje, protože ti měli b, t
í jin,.ich zem_
využíIy
však
vl,rstrríky a současnéďárci. Legendy
putova_
prokop
ťrdajně
a svary vojtěch
rkyt.lr patron _ také svaťy
do této historie
lr ,l., Staré Boleslavi. A na sklonku 17. století byl
začalo vážné
tehdy
se
jeho_ž
kanonizaci
o
1lrriltt Jan Nepomuck},
pouť ke
vykonat
měl
llv;lžovat. v p edvečer své mučednickésmrti
rt,rrtlboleslavské Matce Božía poklonit se jÍ,'u5)
nere_
sltrlroz ejmě všechny zmínénébarokní legendy naprosto
í
navzálern
si
p
ípadech
ch
llt.ktují historickou skutečnost, v někter
rozvíjejíci
,,tlporují. Jsou čelovéa vznikly v atmosfé e, v nížse
Česk'.ich zemsk'.ich
l,;trt>kní katolická zbožnost prolínala se snahou
je s p ítom_
propojit
zemé,
tradice
l,,rtriotri r,ryzdvihnout katolické
s kulty
jehož
prorristání
tttlstí a se zavádě n ,mmariánsk,,.im kultem,
několi_
rcrrrsk.ich patronri mělo pro barokní vlastence v čechách
mariánsk,
a
svatováclavsk,.i
kcry vyznam. P edevšímspojovalo
rodottttltiv českéstátnosti. Dále mělo návaznost na habsburskou
IIL a Leopolda I,
vtlr_t zbožnost a rictu Ferdinanda II., Ferdinanda
m,
kc staroboleslavskému pďádiu a k česk m zemsk}m patron
tictou
pokornou
A konečně sv. Václav svou hlubokou vírou,
,m p íklak l)anně Marii a vlastně cel, m svYm životem byl názorn
proměnit
tletrr takového katolického k esťana, v jaké se měli
zerní.26u)
česk,.ich
v prtiběhu rekatoltzace všichni oblwatelé
pRoCESy
BoJ pRoTI HEREzI n čnnooĚlNrcrE

265)

266)

I/5

i na
když si ještě v roce 1687 pražsky arcibiskup stěžoval císa
luterán
,
trvalící ,r.dort"t.k knéží,jenž umožňuje tajné školení
roku,
od
rok
vzrristající
knih,
ch
zakázan
,,r,k)trlíki a prodáuání
majitel panství,
lt současně p ipomínal malou aktivitu patron a
jejich edníci
kte í.l.r, .r.t1nl liknavě stíhají hereze a oni sami i
kací _
,rrryěhárejí vst íc duchovním snažícímse zarnezit šíení
267)
žádnévelké
stvíj6?) nevyskytova$ se v druhé polovině 17. století

l
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represr Vn1 akc e protl evangelickY- o byvatelrim.
S píše šlo ()
notlivc e n e,bo menšískupin y lidíSo ust e dene
V n ěktery C h Vs t ll

V okraj ov ch sp olečenskych vrstvác h.
Znárné J So u p ípady p()s tl lrtt
taJ ny ch n ekato lík Ve vinicích
v o kolí Prahy 268) Majitelé p:ll) l\

268)

o
většinou velmi nep ívětivě reagovali na p usob
enl misioná
l) llt
vázenych voJ áky neboť zas évalinekli d mezl
poddan e a ne,kd y l'tt
spívali k J eJ ich zbíhání eS tě V o smdesár|ch
letec h l 7 století tlt lsl (l
J
v Krko no S1,ch pi ptis o bení ezul tského mlsl,onare
J
pá tera l)irr
k proJ eVu skupin ového o dporu kdy e o ritěk za
hrani ce po ktlst l,r
hned C elá Vesnlce ale p totože Se tt to li
ďé nikde ne směli lítlll(,
uS adi-t, volili zp átečníc es tu eJ ich
sku tek byl chápán Vli ce ako il
J
J
zo ufalsrví a J eJ1 ch p uo vodní p an e beze všech
tres t pu al zp ět. |í"]
J
Pi úsl,eS1,ch kací e zjlštovala mlra a h1 ou b ka hereze S tá va] () lr{'
"I

269)

I

)

270)

ze n edocháze7 o anl k p otre stání, neb oť inkvizi
toi m useli uznat
n eJ e dnalo o herezi ale o li dskou hlo u post
a n evzd ělanos 27o)
Se stíháním kací swí boj ovala církev
o,
protl ruznym
povč,t,;ilrr
a caro dějnicwí. H o Vonme- 1i tu o
církvi, pak J e te b a zdůraznit '/ l,
se to ť,ká Vse ch k esťansk}ch denominací
dokonc e u nekat<llit
k}ch k onfesí byla škála pověr mnohem s1rS1
a byly stíhány tltktr
Ve proJ e\ry které by, ly zeJ mena po tn
den tském koncil u ffmsko ll
církví uznanv J ako n eškodné ak konstatoval
r,ynikající zn lt t,,
J
p o b ělohorsk ch církevních dějin Rudolf
Se

l

ínezl

Vll,() ll

poVerou Jsou často neJ aSne hranice a e těžké
J
J e rozlišovat l] (ll
protl pověrám a kací swí prováze7 k esťanswí
od
do b J eho vzl,|
ku 27 P ověry historikové vykládali neJ častěji
ak
o pozr3sta tky
p edk esťansk ch (po hansk}ch) kultri ne,bo jakési J
vybočenl z obe
ne zachovávan ,rh životníchzvyklos tí, morá7ní,
a

27,|

Z uber

(

272)

ch zásad a církevrrít,lr
p edpisri vznlkajícípo d vlivem trachu,
enz
provází
li ds tvo cel ylr rl
J
dějinami. K J eho p eko naVan1 p omáhaly ruzÍfe
magické kony "')
Francouzská historická škola, která ovli vnila
evropské děj eplse t,tvt
o/
20 století, do konc e tvrdí, ze ruzne
p ověrečné p raktiky sou d slctl
J
kem nedoko nalého pňj etí k esťansrví Ve většině
zerl1l a
ze

k

Llp lttti

christianizaci doš1o az v pr běh u evangeli cké
reformace a ka to ]i c |.'t'
refo, rmy Nicméně an1 po té nebyly pověry
nikdy \ym ceny

Lidé e zal<7ínacími form ulemi bránili p ro tr
di Ve zvě i, dávali .l
dve e misky ml ékem n e b o ídlem na usmlre
o
n1 démon.um, anltlJ
',/

l

amulery
letv ,.. t,lrrírnili proti bolestem zub , porodním bolestem,
cir_
Katolická
podobně.
a
bleskem
ed
p
itt,.lv t.lrrírrrit lidi i stavení
magicže
adu
tak,
.,,.
bránit
sltllžila těmto lidow. m praktikám
|*,t,
pow šila na prost edky vhodnó, žádoucí a posvěce_
zvyklostí
lr
It,,
llrt rrrtltllitba p ed obrazy svar ch zajišťovala p ímluvu u Božího

lltltrtt ;r p ispívala k nep etržítémuspojeni mezi zemí a nebem,
Arrrrllt.ty rlahrazovaly posvěcené škapulí e a rczLíčnymbolestem
_
ttlrr,,,vlriy prosby ke světc m a světicím tak sv. Apolena měla

zubi, p ed morem chránili sv. Kryštof

1,r,rrr,ilrlrt od bolesti
,, o, l{tlch, obecně znírny sv. Florián, patron

hasič , měl odháll|\t .,,l obydlí nebezpečnéhočervenéhokohouta, ulehčit rodič_
1,1lt, rrrohla p ímluva za*aďatele jezuitského ádu sv. Ignáce
r l ,,ytlly. Voda sv. Ignáce, která sloužila k očištění,se získávala
r,,lrtk;ittínr modlitby a pono ením části světcow ch ostatkri nebo
273)
tlrr,rl,rilc s jeho portrétem do nádoby."3)
Arri v česk}ch zemich nejsou neobr,ryklé p ípady vampyrismu
po zďárltvé smrti škodí
11, |,.lli víry v upíry, nemrťvébytosti, které
\\l,|lltl clkolí, p epaďávají lidi i dobytek a zjevují se jako strašidla
trlrrryt,lt podob. ,,Podez e\i" zelrrl elí byli exhumovánt a pak likvi,l,,t,,itti spálením, probodením srdce p iost en,.im krilem či jin,.imi
rl,ttrtl|-1y. Vampyrismus se sice tradičně spojuje s w.ichodní ajilo_
i v Cer t,, lltltlt Evropou, ale jednotlivé p ípady se vyskytly
jsou
dochovány
,lt,t,-lt, na Moravě a ve Slezsku. Ze ].7. století
274
11,r,ivy o likvidaci ťrdajn ch upíru hlavně zBruntáIska.",)
_ zlého ducha, ďábla či Satana,
Vír,lr v existenci protipólu Boha
,získává
na zerní ženy i muže pro své odporné záméry a roz_
I r,.r y
_
lr,l;ťrtr je tak zástupy služebniki zvanych čarodějnice a čarodějníci
r,, rrll.icvuj e už na počátku k esťanství, ikdyž v Bibli ďábel neyyp esto se jeho 275)
rrrrlrt|c nikdy jako rovnocenn} partner Boha.275)
-ik,rtllivé konání projevuje a církev se snažila vždy a rtnnyrni zp: _
,,,,lly jeho služebníky likvidovat. Jako nejčastějšízprisob záhubY
l,v1,1 voleno zničeni živyrn ohněm, to jest upálení, vykonávané
r.i,rk světskY* ramenem spravedlnosti. Největší množstvíčaroděj_
nybrž
rrr, kych procesri se ovšem neodehrálo ve st edověku,
nejen
honosila
se
která
doby,
nové
prahu
t, 1,1tttótn novověku, na
čaro_
institucionalizaci
k
vll-()tl, ale i rozumem. Jeden z podnět
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dějnick ch proces vzešel p ímo z renesančníhopapežství.
ve
svaté íšiímskénároda německého došlo ke stovkám čarodějnicklich proces a zv7ášté kolem roku 1590 a mezi lety 1 aso-todo
byly odsouzeny tisíce lidí. Hranice s kacíň ho ely i ve 'wtirzburku
a Bamberku, kde vládli vzdélaní, uměnímilovní a vcelku
osvícení

biskupové."u)

Návod k vyhledávání, rozpoznání a usvědčení čarodějnic
a čarodějníkribyl známjiž dlouho. Bulou papeže Inocence
VIII.

z roku 1485 byly inkvizitor m svě eny ,orrá.r? pravomoci
a o rok
později bylo vydáno dílo dvou dominikánti (tedy člen
ádu
pově eného inkvizicí) Ivlalleus maleficarum kladiuo na čarodějnice,

-

Tato kniha, která poskytovala ponaučenío tom, jak se čarodějnictví projevuje, jak}mi ryry se ,,ďáblovi zaprodanci" vyznačulí".;rt

lze nalézt signum

277)

278)

279)

jírnžsi pekelník
své pozemské služebníky označuje, vyšla mezi lety uáa_teeg
v 29 vydáních, což svědčío jejím ,, spěchu'' a bohužel i častém
využívání.2??)Mezi odsouzenymi ťvo ily 70-90 %
obětí ženf,
neboť žena byla vždy pojírnánajako málo imunní v
či ďábelsbr;
svod m. kromě toho se v minulosti právé ženy zabyvaly lidov}m
léčitelstvím,sbíránímbylin a pňpravou ozďravn, ch nápoj 'či
mastí nebo pomáhaly p i porodech. odtud nemuselo
blii al.to
k p esvědčení,že vládnou p írodnímisilami a mohou byt i ve
diabolicum (ďábelské ziarnení),

spojení s nečisr m duchem.rrr)
současně s kulminací čarodějnicklich procesri se objevili
odvážní a nekompromisní kritici, a to p ím o v adách církve, (dokonce
i mezi členy ád ), kte í ťyto zprisoby trestání dajn ch satano,y.h služebnic i služebníkriost e napadali a kruté pronásled ování
čarodějnic a čarodějníkneschvalovali. k nejznámějším
pat ili
jezuitsk} kněz a spisovatel Friedrich von Spee nebo
riao
3.t

" delikt'.Y
druh Adam Tanner. Tanner definoval čarodějnictvíjako
proti ví e, k 1ehož zamezení mají sloužit modlitby, pokání,
dobré
skutky i prost edky církevní magie, ale ne násilné
ní.(.279)
,,očišťová
čechy z staly velk ch tarodc]nick}ch procesri ušet eny. objevují se jen ojedinělé zmínky o trestání osob
,,zaproďanych ďábl;*,
ale většinou jde o postihy jednotlivcti, často téčitel
a bab ko enáek, ačkoliv i zde máme ,,svědectví" o čarodějnicích létajících
na

vĚpa

pobělohorské době došlo k opravdu masov m pro,,..tllll [)()uze ve Slezsku a na severní Moravě.Jejich pr-vní vlna se
,-,.,ltttttll vJeseníku v roce 1622 a odtud se p enesla do celého
,,r,,l.,,ilttl knižectví.které p íslušelo k vratislavskému biskupství.
l rt,, vllla dosáhla vrcholu v letech 1,651-1,652 a p ítržjíučinil
,rrr l,iskup Karel Ferdinand.
',lr,lt'ltí po čarodějnicíchv této obiasti však neustalo a zarné tlo
, ,,,, Šutrrpersko, kde v několik let trvajícímprocesu zahynulo
llr,,|1.1|.,*,)

V
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It,;ž25() lidí * mezí nimi také vzdělany a uměnínrilovn,.i šump íkladny kněz Kryštof Alois Laut_
1,, t,,l..y clěkan, dle všeho zcela
proslul nedostudovan} práv_
nebIaze
ll, l lrrkvizitorem se tu stal
;1-1trttišek
(Franz) Boblig z Edelstadtu, jenž evidentně sledova]
rrrl l
, lr t.

Tragédie se počala odvíjet od znesvěcení hosllt litcrá podle pověrečnépraxe měla byt ďána krávě, aby lépe
,l,,;rl,t. Tento p estupek, byť z dobového hlediska závažny, pak
281)
r,r,.1rtltlt2l skutečné drama."') Pan Boblig nakonec byl z naízení
, rrl..t.vtlích orgánri z inkvtzičníchprocesri odvolán. Dožil ovšem
ll, ttl(cllě jako počestn} měšťanv Cukmantlu (Zlaqrch Horách)
. , t.sl<ó části Slezska. Proces podobné íntenzity neměl v česk}ch
r r l,tstrrí obohacení.

, rrtít,lr obdoby.

vzdělanost a věda

šrora vB sružnÁcH cínrvpl
'irkcv stála u počátkri vzdéláváni n7ádeže v k esťanském světě.
'lrt.jtrě tomu bylo i ve st edoevropském prostoru, at už budeme
, lrtít p iznat za*adatelské prvenství slovanské misii Cyrila (Kon,,r.rlrtina) a Metoděje nebo w. honk m zápaďního k esťansťví,jehož
,,l,tltlrolem se stala škola na Budči navštěvovaná pozdějším světcem
V,iclavem. Církev dominovala v pedagogické činnosti i v následulaícízací,
1it,íclr staletích, až 1,6. století p ineslo alespoň částečnou
škol,
partikulárních
městsk,.ich
existencí
projevila
nás
l.rcr,ír se u
rozstraně
Na
druhé
měst.
rr,rtl rrimiž měly dohled správní orgány
rtť.pcní uníverzáhní západní církve po nástupu luteránské a později
k,rlvínskéreformace s sebou p ineslo vlnu užšíhosepětí pedago_

t
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