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Abstrakt (česky) 

Bakalářská práce pojednává o časopise Religion und Priester, jenž vycházel v letech 1782–

1784 v Praze a poté ve Vídni. Toto periodikum bylo pravděpodobně prvním náboženským 

časopisem v českých zemích, nebylo ovšem ortodoxním katolickým časopisem. Práce se 

nejprve soustředí na vnější charakteristiku časopisu a následně se snaží rozřešit složitou 

otázku autorství časopisu v jeho první fázi. Prostor je věnován také hlavnímu redaktorovi 

časopisu Franzi Xaveru Huberovi, osobnosti s velmi zajímavými osudy. Jádrem práce je 

rozbor náboženského myšlení v Religion und Priester, které je mocně ovlivněno 

osvícenstvím a josefinismem. Cílem autorů je „očista“ náboženství, především 

katolického, „osvícení“ lidu a sjednocení křesťanských vyznání. Vedle toho kritizují 

například řeholní život, celibát, papežství a požadují jiné zásadní změny v katolické církvi. 

Další kapitola potom popisuje nepočetné ohlasy týkající se sledovaného periodika. 

Na závěr uvažuje autor o důležitých tendencích v časopise – „naturalismu“, etatismu či 

„sekundárním křesťanství“.  

 

Abstract (in English): 

The Bachelor thesis deals with the journal Religion und Priester, which was published 

between 1782 and 1784 in Prague and then in Vienna. This periodical was probably the 

first religious journal in the lands of the Crown of Bohemia, however, it was not an 

orthodox Catholic journal. The work concentrates at first on external characterization, 

subsequently it tries to solve the complicated question of the authorship of the journal 

during its first phase. Space is also dedicated to Franz Xaver Huber, the main editor and 

the personality with the very interesting life career. The core of the thesis consists in the 

analysis of the religious thought in the Religion und Priester, which was powerfully 

influenced by the Enlightenment and Josephinism. The goal of the authors was the 

cleansing of the religion, mainly the Catholic, the „enlightenment“ of the people and the 

unification of Christian denominations. Besides that, they criticize the monastic life, 

celibacy, or papacy, and they demand some other principal changes in the Catholic Church. 

The next chapter describes a few contemporary reflexions concerning the analysed 

periodical. At the end the author speculates about the main tendencies in the journal – 

about the “naturalism”, etatism, or “secondary Christianity”.  
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1. ÚVOD 

Předkládaná bakalářská práce se zaobírá časopisem Religion und Priester, vydávaným 

v Praze a později ve Vídni v letech 1782 až 1784. Jednalo se, jak napovídá už samotný název, 

o časopis zaměřený na církevní a náboženské otázky. Podobně jako většina periodik této doby 

neměl dlouhého trvání a po své zániku upadl více méně v zapomnění. Ani historikové mu 

dosud nevěnovali mnoho pozornosti. Vlastně se tomu nelze divit – časopis rozhodně nepatřil 

k tiskovinám, které by tvořily dějiny. Přesto je v jistých ohledech jedinečný: nepočítáme-li 

periodickou kritiku kázání a na ni navázané tiskoviny, potom je Religion und Priester 

nejstarším časopisem zaměřeným na náboženská témata na českém (a pravděpodobně 

i rakouském) území, byť se ovšem svým ideovým ražením zásadně lišil od pozdějších 

katolických časopisů jako Časopis katolického duchovenstva (vycházel od roku 1828). Vedle 

toho je periodikum zajímavé jako ukázka náboženského myšlení osvícenských autorů 

pocházejících z českých zemí. A především právě z tohoto hlediska chceme k časopisu 

přistupovat – hlavním cílem je kritický rozbor článků v časopise z hlediska dějin idejí.  

Po představení pramenů a literatury je krátce nastíněn dobový publicistický kontext 

a poté podána spíše vnější charakteristika časopisu. V následující kapitole pojednáváme 

o spletité otázce autorství. Podobně jako u nepřeberného množství osvícenských brožur zde 

dobová záliba v pseudonymitě a anonymitě připravuje badateli mnoho těžkostí a otázek, které 

nelze zodpovědět jinak než pouhými hypotézami. V této části jsou také načrtnuty životopisy 

známých přispěvatelů časopisu, přičemž největší pozornost je popřána Franzi Xaveru 

Huberovi jakožto redaktorovi a pravděpodobně také autorovi většiny příspěvků od pátého 

čísla (1783). U Hubera i jiných se zejména soustředíme na jejich „duchovní tvář“, jak se 

zrcadlí v literárním díle (jiné prameny ostatně zatím nemáme). 

Posléze přecházíme k jádru práce, totiž ke zpracování myšlenek obsažených 

v časopise. Bohužel jsme byli nuceni ustoupit od obsáhlejších obsahových analýz, neboť 

potom by již takto rozsáhlá práce nabyla neúnosných rozměrů. Spíše tedy necháváme 

promlouvat autory samotné prostřednictvím citací či parafrází. V krátké kapitole jsou potom 

popsány všechny dobové ohlasy na časopis, jež se podařilo dohledat. V závěru se konečně 

snažíme zhodnotit význam časopisu v rámci osvícenství v habsburské monarchii a také se 

hlouběji a souhrnně zamýšlíme nad duchovním profilem časopisu. 
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2. PRAMENY A LITERATURA 

Základním pramenem pro práci je vzhledem k její povaze samotný časopis Religion 

und Priester.
1
 Námahu nám značně ulehčila digitalizace všech čísel; předlohou byly 

digitalizované exempláře z fondu Rakouské národní knihovny.
2
 V naskenovaných svazcích 

(a pravděpodobně i v originále) ovšem chybí několik stránek, proto jsme museli užít rovněž 

(nedigitalizované) výtisky Religion und Priester z fondu strahovské klášterní knihovny.
3
 

Za účelem alespoň částečného zasazení časopisu do dobových myšlenkových 

souvislostí a zjištění informací o životě a díle předpokládaných autorů bylo třeba rovněž 

prostudovat celou řadu dalších dobových tisků, v některých případech již také dostupných na 

internetu. Jako velmi cenný pramen pro poznání důležitých okolností vydávání periodika 

posloužila jednak anonymní promnišská brožura Der offenherzige Mönch, so wie ihn Kaiser 

Joseph II. haben will,
4
 díky níž se podařilo identifikovat předpokládaného autora prvních 

čísel, jednak rovněž anonymní tisk Briefe über den gegenwärtigen Zustand der Litteratur und 

des Buchhandels in Österreich.
5
 Povedlo se rovněž nalézt pár dobových recenzí a ohlasů na 

Religion und Priester v dobové periodické i neperiodické literatuře. Vedle toho bylo třeba 

nahlédnout zejména do ostatních literárních děl Franze Xavera Hubera, hlavního přispěvatele 

časopisu.  

 Pátrání po případných archivních pramenech se s ohledem na hlavní cíle práce nezdálo 

být příliš přínosným; nahlédnuli jsme toliko do pozůstalosti domnělého předního přispěvatele 

(a hypoteticky též zakladatele), cisterciáka Joachima Crona, jež je uložena ve fondu oseckého 

kláštera ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.
6
 Bádání však nepřineslo příliš 

uspokojivý výsledek, neboť o Cronově vztahu k Religion und Priester se tu bohužel nic 

nepodařilo dohledat. O Huberově pozůstalosti nevíme, zajímavá archivní dokumentace 

ve Vídni se vztahuje až k jeho pozdějšímu působení, jež bylo předmětem zájmu policie.
7
 

Ve Vídni by snad bylo možno nalézt i nějaké prameny k potížím časopisu s cenzurou; nejeví 

se však jako pravděpodobné, že by bádání v tomto směru přineslo nějaké zásadní výsledky a 

v tuto chvíli by to překročilo čas i prostor, který bylo možno této práci věnovat. 

                                                           
1
Religion und Priester, I–III, Prag und Wien 1782–1784. Dále cituji jen způsobem „RuP, svazek, číslo strany.“ 

2
 Pro odkaz viz seznam literatury na konci.  

3
 Sign. HM V 52–54. K dochování časopisu viz níže.  

4
 Der offenherzige Mönch, so wie ihn Kaiser Joseph II. haben will, s. l. 1783. 

5
 Briefe über den gegenwärtigen Zustand der Litteratur und des Buchhandels in Österreich, s. l. 1788. 

6
 SOA Litoměřice, fond Řád cisterciáků Osek, Historický archiv, karton č. 335, i. č. 16. 

7
 GUGITZ. Gustav, Ein Deutschböhme als literarischer Parteigänger der Franzosen im Jahre 1809, Deutsche 

Arbeit VIII, 9/1909, s. 611–620. 
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Sekundární literatury, která o Religion und Priester pojednává, je, jak jsme již 

naznačili v úvodním odstavci, poměrně málo a navíc není prosta chyb. Nejrozsáhleji se 

periodikem zabývá německý protestantský teolog a církevní historik Christopher Spehr ve své 

zásadní monografii o osvícenských ekumenických snahách.
8
 Zde důkladně rozebírá články 

o sjednocení konfesí v časopise v samostatné kapitole a navíc podává i obecnější 

charakteristiku periodika; přitom bohužel nezohledňuje některé zásadní prameny. Ostatním 

tématům v Religion und Priester Spehr přirozeně nevěnuje takřka žádnou pozornost. Druhou 

pro nás zásadnější prací je kratší životopisná studie o již zmíněném spoluautorovi časopisu 

Joachimu Cronovi, již napsal současný církevní historik Josef Táborský.
9
 Tento přináší 

na dvou stránkách souhrnný pohled na otázky probírané v Religion und Priester. Dalším 

českým badatelem, jenž si periodika povšimnul, je potom Jaroslav Lorman ve své 

nepublikované dizertaci o morální teologii Augustina Zippeho. Zde na jedné straně analyzuje 

článek o dějinách náboženské nesnášenlivosti; tento ukazuje jako příklad toleranční myšlenky 

v osvícenské době.
10

  

Na další zmínky v české literatuře jsme již nenarazili, a to ani v souhrnných pracích 

o dějinách periodického tisku (Josef Volf
11

 či Zdeněk Šimeček
12

). Časopisu si patrně nevšimli 

(nebo jej pominuli jako bezvýznamný) ani dva velcí literární historikové zabývající se 

osvícenskou publicistikou, Arnošt Kraus
13

 a Josef Hanuš.
14

 V německojazyčné historiografii 

se ovšem časopis menší pozornosti dočkal u řady dalších autorů. Ve své klasické syntéze 

dějin německého časopisectví v Čechách se mu krátce věnuje Guido Przedak, uvádí však 

pouze několik základních údajů.
15

  Základní (spíše vnější) charakteristiku přináší dále Kurt 

Strasser ve svém přehledu vídeňských periodik josefínské doby.
16

 Vedle toho našel časopis 

své místo v souhrnných bibliografiích českých, popř. rakouských časopisů, jde 

                                                           
8
 SPEHR, Christopher,  ufklärung und Ökumene. Reunionsversuche zwischen Katholiken und Protestanten 

im deutschsprachigen  aum des späteren 18. Jahrhunderts, Tübingen 2005, s. 281–308. 
9
 TÁBORSKÝ, Josef, Joachim Cron, o.cist (1751–1826) ve světle svých spisů, Theologická revue, 75, č. 3-4, 

2004, s. 405-419. 
10

 LORMAN, Jaroslav, Etika mezi rozumem a zjevením.  nalýza morálně-teologického konceptu  ugustina 

Zippeho, dizertační práce KTF UK, 2009. 
11

 VOLF, Josef, Dějiny novin v Čechách do r. 1848, Praha 1930. 
12

 ŠIMEČEK, Zdeněk, Počátky novinového zpravodajství a novin v českých zemích (do devadesátých let 

18. století), Brno 2011. 
13

 Např. (časově jinak zaměřená monografie) KRAUS, Arnošt Vilém. Pražské časopisy 1770-1774 a české 

probuzení, Praha 1909. 
14

 HANUŠ, Josef, Z ideových bojů doby josefínské, Listy filologické, 39, 1912, s. 360–377; s. 421–434. 
15

 PRZEDAK, Aladar Quido, Geschichte des deutschen Zeitschriftenwesens in Böhmen, Heidelberg 1904, s. 72. 
16

 STRASSER, Kurt, Die Wiener Presse in der josephinischen Zeit, Wien 1962, s. 98–99. 
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např. o Laiskeho soupis s užitečným seznamem exemplářů
17

 či rakouské bibliografie Das 

Zeitschriftenwesen im Donauraum zwischen 1740 und 1809
18

  a Bibliographie der 

Österreichischen Zeitschriften, 1704–1850.
19

  

Vlastní monografie se navzdory svému nezanedbatelnému významu zatím nedočkal 

ani hlavní autor časopisu Franz Xaver Huber. Jeho politicko-publicistické a spisovatelské 

působení od druhé poloviny 80. let však obšírněji popisuje hned několik prací, jde především 

o díla Leslie Bodyho,
20

 Ernsta Wangermanna,
21

 Gerdy Lettner
22

 a Gustava Gugitze.
23

 Velké 

pozornosti se ovšem dostalo životu a dílu Leopolda Aloise Hoffmanna,
24

 zprvu Huberovi 

v mnohém podobného osvícenského publicisty, později však velkého protivníka.
25

 Za zmínku 

stojí i tištěná dizertace Bernharda M. Hoppeho věnovaná Hoffmannem vydávanému časopisu 

Wöchentliche Wahrheiten für und über die Prediger in Wien, který vycházel ve Vídni v letech 

1782 až 1784, tedy ve stejné době jako Religion und Priester.
26

 Tato práce nám poskytla řadu 

významných podnětů. 

K problematice literárních ohlasů osvícenských myšlenek v katolické církvi v českém, 

popř. rakouském prostředí existuje velmi bohatá literatura. Již v 19. století vznikla např. díla 

katolických církevních historiků Sebastiana Brunnera
27

 či Cölestina Wolfsgrubera
28

, zajímavá 

i tím, že zohledňují do jisté míry jako prameny rovněž dobovou publicistiku. Před první 

světovou válkou byla potom otištěna studie už zmíněného literárního historika Josefa Hanuše 

věnovaná pražské časopisecké kritice kázání na počátku 80. let 18. století, tématu velmi 

                                                           
17

 LAISKE, Miroslav, Časopisectví v Čechách 1650–1847. Příspěvek k soupisu periodického tisku, zejména 

novin a časopisů, Praha 1960, s. 110. 
18

 SEIDLER, Andrea a SEIDLER, Wolfram, Das Zeitschriftenwesen im Donauraum zwischen 1740 und 1809. 

Kommentierte Bibliographie der deutsch- und ungarischsprachigen Zeitschriften in Wien, Preßburg und Pest-

Buda, Wien-Köln-Graz 1988. 
19

 Bibliographie der Österreichischen Zeitschriften, 1704–1850, II, München 2006, s. 244–245. 
20

 BODI, Leslie, Tauwetter in Wien. Zur Prosa der österreichischen  ufklärung 1781-1795, Wien 1995
2
. 

21
 WANGERMANN, Ernst, Die Waffen der Publizität. Zum Funktionswandel der politischen Literatur unter 

Joseph II., Wien 2004. 
22

 LETTNER, Gerda, Das  ückzugsgefecht der  ufklärung in Wien 1790 – 1792, Frankfurt am Mein 1988. 
23

 GUGITZ, Gustav, Ein Deutschböhme als literarischer Parteigänger der Franzosen im Jahre 1809… 
24

 Nejnověji REINALTER, Helmut, „Tollwuth der  ufklärungsbarbarei“. Leopold Alois Hoffmann und 

der frühe Konservatismus in Österreich, in: (Weiß, Christoph, ed.), Von Obscuranten und Eudämonisten. 

Gegenaufklärerische, konservative und antirevolutionäre Publizisten im späten 18. Jahrhundert, St. Ingbert 1997, 

S. 221–244. 
25

 Srv. HUBER, Franz Xaver, Kann ein Schriftsteller, wie Herr Professor Hoffmann, Einfluß auf die Stimmung 

der deutschen Völker, und auf die Denkart ihrer Fürsten haben?, Wien 1792. 
26

 HOPPE, Bernard M., Predigtkritik im Josephinismus. Die "Wöchentlichen Wahrheiten für und über die 

Prediger in Wien" (1782 -1784), St. Ottilien 1989. 
27

 BRUNNER, Sebastian, Die Mysterien der  ufklärung in Österreich 1770-1800, Mainz 1869 

a Die theologische Dienerschaft am Hof Josephs II., Wien 1868. 
28

 WOLFSGRUBER, Cölestin, Christoph  nton Kardinal Migazzi, Fürsterzbischof von Wien. Saulgau 1890. 
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blízkému látce této práce.
29

 Nepostradatelným zdrojem informací je pořád ještě klasické dílo 

Eduarda Wintera Josefinismus a jeho dějiny vydaná poprvé v roce 1943.
30

 Po druhé světové 

válce se náboženské myšlení josefinistických autorů stalo předmětem řady monografií, 

jmenujme alespoň rozsáhlou studii Josefa Felderera,
31

 příspěvky otištěné v Elisabeth 

Kovácsovou editovaném sborníku Katholische  ufklärung und Josephinismus
32

 z roku 1979 

(na tento navázal stejnojmenný sborník z roku 2011
33

) nebo práce Manfreda Brandla
34

 

a Hanse Hollerwegera.
35

 Nesmírně bohatá až nepřehledná je především německá literatura 

věnovaná nejrůznějším stránkám myšlení katolických osvícenců. Podstatné byly pro nás 

rovněž práce zkoumající tuto problematiku spíše z hlediska dějin politické publicistiky; zde je 

zapotřebí zmínit studie Ernsta Wangermanna.
36

  

Z českého dějepisectví si jistou hodnotu stále zachovává souhrnná práce 

evangelického historika Jana Milíče Lochmana Náboženské myšlení českého obrození.
37

 

Ze současných domácích historiků činných na tomto poli zmiňme Josefa Táborského 

(především jeho životopis Josefa Dobrovského z hlediska duchovního vývoje),
38

 Jaroslava 

Lormana, zabývajícího se důkladně osvícenskou morální teologií,
39

 či Jiřího Mikulce.
40

 

Tématu bylo věnováno celé číslo 2/2009 časopisu Historie-Otázky-Problémy z roku 2009 

(Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy katolického osvícenství).
41

 Projevy 

katolického osvícenství v církevním životě se ve svých pracích zabývají také např. Rudolf 

Svoboda
42

 (pokud jde o budějovickou diecézi) či Daniela Tinková (Jakobíni v sutaně
43

). 

  

                                                           
29

 HANUŠ, Josef, Z ideových bojů doby josefínské… 
30

 WINTER, Eduard, Josefinismus a jeho dějiny. Příspěvky k duchovním dějinám Čech a Moravy 1740-1848, 

Praha 1945, německý originál vyšel v roce 1943 a posléze marxisticky upravený znovu v roce 1962. 
31

 FELDERER, Josef, Der Kirchenbegriff in den Flugschriften des josefinischen Jahrzehnts, Zeitschrift 

für katholische Theologie 75, 1953, s. 257-330. 
32

 KOVÁCS, Elisabeth (ed.), Katholische  ufklärung und Josephinismus, München 1979. 
33

 BENDEL, Rainer (ed.) a SPANNENBERGER, Norbert (ed.), Katholische  ufklärung und Josephinismus. 

Rezeptionsformen in Ostmittel- und Südosteuropa, Köln 2015. 
34

 BRANDL, Manfred, Marx Anton Wittola. Seine Bedeutung für den Jansenismus in deutschen Landen, Steyr 

1974 a další. 
35

 HOLLERWEGER, Hans, Die Reform des Gottesdienstes zur Zeit des Josephinismus in Österreich, 

Regensburg 1976. 
36

 WANGERMANN, Ernst, Die Waffen der Publizität… 
37

 LOCHMAN, Jan Milič, Náboženské myšlení českého obrození. Kořeny a počátky, Praha 1952. 
38

 TÁBORSKÝ, Josef,  eformní katolík Josef Dobrovský, Brno 2007. 
39

 Např. LORMAN, Jaroslav, Etika mezi rozumem a zjevením… 
40

 Např. MIKULEC, Jiří, Katolická zbožnost mezi barokem a osvícenstvím, in: (GREČENKOVÁ, Martina Ondo 

a MIKULEC, Jiří, ed.) Církev a zrod moderní racionality. Víra, pověra, vzdělanost, věda v raném novověku, 

Praha 2008, s. 143–163. 
41

 TINKOVÁ, Daniela a LORMAN, Jaroslav (ed.), Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy katolického 

osvícenství. Historie – Otázky – Problémy 2/2009.  
42

 Např. SVOBODA, Rudolf, Počátky českobudějovické diecéze, Praha 2014. 
43

 TINKOVÁ, Daniela, Jakobíni v sutaně, Praha 2011. 
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3. ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ CHARAKTERISTIKA ČASOPISU 

K charakteristickým znakům osvícenské písemné kultury (nejen) v habsburské 

monarchii patří prudký nárůst literární produkce. Příčin toho jevu je několik – zvětšení 

čtenářské základny v důsledku zvyšující se gramotnosti, zmírnění cenzury
44

 či vzestup knižní 

výroby a distribuce.
45

 K tomu potom přistoupila zcela zásadní okolnost – počátek samostatné 

vlády Josefa II. a s tím spojená očekávání reforem, naděje i obavy, a záhy také samotné 

zásadní změny, zasahující takřka do všech oblastí života. A právě ony předpoklady umožnily 

dosud nevídaný rozmach politické publicistiky a tato nyní začala do velké míry hýbat 

veřejným životem. Z ideových i hmotných pohnutek spousta spíše druhořadých autorů 

vstoupila na toto pole a zapojila se do vášnivých literárních polemik, jimž se podle hlavního 

média tradičně přezdívá brožurové války (Broschürenkriege). Odehrávaly se i v českých 

zemích, především v Praze. První velký střet se týkal otázky zrovnoprávnění židovského 

obyvatelstva a klíčovou roli v něm sehrál tehdy ještě zde působící začínající literát Leopold 

Alois Hoffmann, rodák ze severních Čech, o němž bude na stránkách této práce ještě vícekrát 

řeč.
46

  

Největší pozornost však přilákal duchovní stav. Mladí literáti využili oslabení 

katolické církve a jali se učinit klérus a mnohé prvky tradičního katolicismu terčem svého 

břitkého pera. Častým předmětem kritiky byly zejména řehole a řeholní život, o některých 

takových brožurách bude ještě v jiné souvislosti řeč. V největší „válce“ se však bojovalo o 

něco jiného, totiž o recenze kázání. Slovy poměrně umírněného osvícence, paulána Františka 

Faustina Procházky, jenž zaujímal k tomuto jevu odmítavé stanovisko: „Všechno, co jenom 

mělo hlavu a pár zdravých prstů, pospíšilo k stolku a začalo psát… Učni a začátečníci ve 

vědách se vrhli na učitele lidu…“
47

 Hlavním hybatelem brožurového boje byl časopis Geißel 

der Prediger, vycházející v Praze od dubna 1782. Jeho autoři v čele s Franzem Guolfingerem 

von Steinsberg si vytkli za cíl pravidelně recenzovat kázání pronesená v pražských kostelích 

z hlediska osvícenské rétoriky i po obsahové stránce. Vzápětí se objevila celá řada brožur, 

                                                           
44

 K dějinám nejen osvícenské cenzury srv. nejnověji WÖGERBAUER, Michael a kol., V obecném zájmu. 

Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014, Praha 2015. 
45

 BĚLINA, Pavel, KAŠE, Jiří a KUČERA, Jan P., Velké dějiny zemí Koruny české X. 1740–1792, Praha-

Litomyšl 2001, s. 782. 
46

 PRZEDAK, Aladar Quido, Geschichte des deutschen Zeitschriftenwesens in Böhmen…, s. 69. 
47

 PROCHÁZKA, František Faustin, Miscellaneen der böhmischen und mährischen Litteratur, seltener Werke 

und verschiedener Handschriften, I-2, s. 253. 
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které podnik buď obhajovaly, nebo naopak tepaly.
48

 A právě v této atmosféře začal vycházet 

časopis Religion und Priester. 

Periodikum bylo vydáváno ve věhlasném nakladatelství Johanna Ferdinanda 

von Schönfeld. Záměr vydávat časopis byl ohlášen poprvé 20. července 1782 

v Schönfeldových Prager Oberpostamtszeitung.
49

 Na základě této zprávy 10. srpna o plánu 

pochvalně referují vídeňské Provinzialnachrichten aus den kaiserlich königlichen Staaten und 

Erbländern.
50

 Schönfeldovy pražské noviny potom už 7. září nabízejí první číslo v reklamní 

příloze.
51

 Časopis tedy začal vycházet někdy mezi tím. Recenze na první číslo byla 

uveřejněna v Provinzialnachrichten teprve 2. října.
52

 

O okolnostech vzniku časopisu se zatím nic dalšího nepodařilo zjistit – např. zda 

vzniknul na objednávku nějaké vlivnější osobnosti; Wangermann ukazuje, že se to 

u josefinistické brožurové literatury nezřídka dělo. Snad šlo ale o iniciativu nakladatele – 

Schönfeldovi zajisté mohlo vydávání periodika přinášet naději na větší podnikatelský úspěch 

při pohledu na živý zájem, který vyvolala u čtenářů kritika kázání.
53

 Vzhledem k až 

devótnímu postoji k Josefovi II. a bezvýhradné obhajobě jeho politiky, o čemž bude řeč níže, 

by se nabízela otázka, zda časopis nevznikal z podnětu státní autority. To však považujeme 

za vyloučené již z toho důvodu, že časopis v horlení pro změny v církvi již od počátku 

výrazně překračoval intence panovníka. Pozdější potíže s cenzurou, jimž se ještě budeme 

věnovat, jsou také jasným důkazem proti. 

První čtyři čísla vyšla zcela jistě v Praze.
54

 Poté, jak vypočítává Strasser, následovala 

asi devítiměsíční prodleva.
55

 Odmlčení se časopisu způsobila prý smrt autora a nevalný zisk 

pro nakladatele.
56

 Posléze začal být časopis vydáván ve Vídni, druhém působišti 

Schönfeldova nakladatelství; tam nacházel již předtím značný odbyt.
57

 Ve Vídni zřejmě vyšla 

v roce 1783 zbylá čtyři čísla prvního svazku. Na titulní straně devátého čísla (prvního 

v druhém svazku) je již uveden rok 1784, tehdy bylo tedy zřejmě vydáno všech dalších 16 

                                                           
48

 HANUŠ, Josef, Z ideových bojů doby josefínské…, s. 364 an. 
49

 Prager Oberpostamtszeitung, 20. 7. 1782, s. 457–458. 
50

 Provinzialnachrichten aus den kaiserlich königlichen Staaten und Erbländern, 10. 8. 1782, s. 156–157. 
51

 Prager Oberpostamtszeitung. Beylage zum zwey und siebenzigsten Stücke, 7. 9. 1782. 
52

 Provinzialnachrichten aus den kaiserlich königlichen Staaten und Erbländern, 2. 10. 1782, s. 400. 
53

 Srv. např. PRZEDAK, Aladar Quido, Geschichte des deutschen Zeitschriftenwesens in Böhmen…, s. 78 an. 

O popularitě vídeňské kritiky srv. HOPPE, Bernard M., Predigtkritik im Josephinismus…, s. 390 an. 
54

 Briefe über den gegenwärtigen Zustand der Litteratur und des Buchhandels in Österreich…, s. 63. Srv. též 

např. STRASSER, Kurt, Die Wiener Presse in der josephinischen Zeit…, s. 98–99. 
55

 Tamtéž. 
56

 Briefe über den gegenwärtigen Zustand der Litteratur und des Buchhandels in Österreich…, s. 63. 
57

 Tamtéž. 



15 
 

čísel. Zdá se tedy, že původně vycházel Religion und Priester měsíčně, v posledním roce 

svého trvání častěji, snad jako čtrnáctideník.  

Tyto změny způsobily mnohé nejasnosti mezi badateli. Kupříkladu Josef Táborský 

ve své studii o Cronovi zpochybňuje přesunutí místa vydávání do Vídně, své tvrzení ale 

nikterak nedokládá. Christopher Spehr zase soudí, že časopis vycházel nejprve periodicky 

a poté byl vydán ještě jednou v roce 1784 ve třech svazcích. Takový exemplář neznáme a už 

z důvodu zřejmého úpadku a jiných předpokládaných potíží časopisu se to nejeví jako 

pravděpodobné. Spíše se domýšlíme, že Spehra k tomuto mínění vedlo snad zdánlivě matoucí 

vročení druhého svazku. Někteří autoři (Przedak,
58

 Strasser
59

 či Seidler
60

) uvádějí také, že 

název časopisu původně zněl Priester und Religion a teprve ve Vídni došlo k obrácení slov. 

Toto tvrzení lze však spolehlivě vyvrátit na základě titulní strany prvního čísla a rovněž díky 

dobovým ohlasům na časopis, které ho vždy jmenují jako Religion und Priester.
61

 

O důvodech, proč periodikum definitivně přestalo být vydáváno, se z oznámení 

o nastávajícím zániku nic nedozvídáme. V tomto příspěvku nazvaném An den Leser se pouze 

nejasně píše: „  tak uzavíráme náš časopis  eligion und Priester. Ne proto, že by se o těchto 

věcech nedalo více říci – ne, jsou to nevyčerpatelné prameny! Nýbrž z příčin, které si musíme 

vyhradit pro sebe.“
62

 Pravděpodobně byly příčinou neshody mezi Schönfeldem a Franzem 

Xaverem Huberem, hlavním přispěvatelem; usuzujeme tak na základě údaje z Briefe. Nelze 

vyloučit jako důvod ani klesající zájem o časopis, podobný jev totiž v téže době postihl 

periodickou kritiku kázání.
63

 Jako určitá náhrada je čtenářům doporučen časopis vydávaný již 

zmiňovaným významným vídeňským publicistou Leopoldem Aloisem Hoffmanem
64

 Ueber 

Gottesdienst und Religionslehre der österreichischen Staaten.
65

 

                                                           
58

 PRZEDAK, Aladar Quido, Geschichte des deutschen Zeitschriftenwesens in Böhmen…, s. 72. 
59

 STRASSER, Kurt, Die Wiener Presse in der josephinischen Zeit…, s. 98. 
60

 SEIDLER, Andrea a SEIDLER, Wolfram, Das Zeitschriftenwesen im Donauraum zwischen 1740 und 1809, s. 

155–156. 
61

 Srv. např. výše uvedené dobové noviny.  
62

 „Und so schliessen wir unsre periodische Schrift,  eligion und Priester. Nicht, als wenn sich über diese 

Gegenstände nichts mehr sagen ließe – Nein, es sind unerschöpfliche Quellen! – sondern aus Ursachen, die wir 

uns allein vorbehalten müssen.“, RuP, III, s. 237. Při citacích z dobových pramenů ponecháváme tehdejší 

pravopis, toliko „ſ“ přepisujeme jako „s“. Interpunkce je vesměs zachovávána. Religion und Priester citujeme 

jako „RuP, číslo svazku, číslo strany.“ Překlady jsou dílem autora práce. 
63

 Srv. např. HOPPE, Bernard M., Predigtkritik im Josephinismus, s. 137. 
64

 Leopold Alois Hoffmann (1760 v Chrastavě – 1806), významný novinář a spisovatel, později ve službách 

konzervatismu a odpůrce francouzské revoluce. 
65

 RuP, III, s. 238. 
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Časopis byl tištěn v malém osmerkovém formátu, sestával ze tří archů,
66

 avšak ne 

vždy, neboť některá čísla ve druhém svazku mají až kolem 60 stran.
67

 Poslední čísla jsou pak 

stručnější. Rozsah článků též prochází znatelným vývojem. Zpočátku jsou kratší (někdy na 

sebe navazují) a zřídka zaujímají více než 15 stránek. Později od druhého svazku jsou ale 

články delší, často o několika desítkách stránek a v některých případech jsou příspěvky 

rozděleny do dvou čísel. 

Jedno číslo časopisu stálo zpočátku 9 krejcarů,
68

 později máme údaj o 10 krejcarech, 

což byla cena u brožur podobného rozsahu obvyklá.
69

 O nákladu ani počtu předplatitelů 

nemáme žádné zprávy.  

Časopis byl patrně, jak vyplývá z oznámení o jeho plánovaném vydávání i z jeho textu 

samotného, určen jak duchovenstvu, tak čtenářům z řad „lidu“ (tj. laiků). Čtenáři jsou 

v časopise nazýváni „vlastenečtí čtenáři“ (patriotische Leser) či „přátelé náboženství a 

kněze“ (Freunde der Religion und des Priesters).
70

 Pisatelem jednoho čtenářského dopisu 

(zde ale máme pochybnost, zda není fiktivní) byl nejmenovaný farář, autorem druhého 

protestantský (alespoň se tak označuje) laik. Autoři zřejmě předpokládali, že časopis budou 

číst i odpůrci nových myšlenkových směrů. 

Příspěvky mají různý žánr – nalezneme zde především poučné výklady, dále 

polemiky, dopisy (v některých případech téměř jistě pravé, někdy snad fiktivní), historické 

výklady, satirické básně. Otištěno je také jedno kázání a teologický traktát. V prvním čísle se 

setkáváme dokonce i se dvěma příspěvky ve formě dialogu.
71

 Většina příspěvků se vyznačuje 

více či méně útočným tónem, někdy též ironií. 

Časopis měl jisté potíže se státní cenzurou, o nichž nás zpravují dobové tisky. Podle 

již vícekrát citované brožury Der offenherzige Mönch z roku 1783 byl dokonce časopis (který 

je mylně nazván týdeníkem) úřady zakázán. Zda k nějakému takovému zákazu došlo, 

neumíme s jistotou potvrdit, pokud ano, pak neměl zjevně dlouhého trvání. V době, kdy byl 

časopis redigován Huberem, víme naopak zcela jistě o cenzurním zásahu. Briefe hovoří 

o tom, že příspěvky o postech a slibech (jedná se patrně o 20. číslo) považovala cenzura 

za příliš ostré, proto udělila „deleatur“. Postižené číslo bylo však, což se v době uvolnění 

cenzury někdy dělo, vytištěno již dopředu v naději na schválení. Huber se pokusil osobně 
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 STRASSER, Kurt, Die Wiener Presse in der josephinischen Zeit…, s. 98. 
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 Srv. příloha. 
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zasáhnout u van Swietena, předsedy cenzurní komise, ve prospěch časopisu. Swieten se však 

odmítl věcí zabývat, a tak nakladatelství utrpělo finanční škodu 30 zlatých.
72

 Číslo muselo být 

vytištěno znovu v odlišném znění. Exemplář ze Strahovské knihovny je jedinečný tím, že 

v něm je vevázán i zapovězený článek o postech, který byl asi tajně získán.  

Dochovaných exemplářů časopisu je poměrně málo, to souvisí patrně též s dobovým 

přístupem k periodické literatuře, která byla chápána jako „spotřební“. Laiske ve své 

bibliografii uvádí neúplný exemplář v Národní knihovně a kompletní dochování 

ve Strahovské knihovně, kde se dochovalo rovněž pár samostatných čísel.
73

 Kromě toho, jak 

uvádí Táborský ve svém článku, vlastní všechny díly knihovna Památníku národního 

písemnictví. Mimo naše území se podařilo dohledat v knihovních katalozích všechny tři 

ročníky ve fondu Rakouské národní knihovny a Vídeňské městské knihovny.
74
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 Briefe über den gegenwärtigen Zustand der Litteratur und des Buchhandels in Österreich…, s. 63–64. 
73

 LAISKE, Miroslav, Časopisectví v Čechách 1650–1847…, s. 110. 
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4. AUTOŘI JISTÍ A POCHYBNÍ 

A. Otázka autorství v pražském období 

V ohlášení otištěném v Schönfeldových novinách se autorství připisuje „společnosti 

vlastenecky smýšlejících, poctivých a učených mužů“,
75

 což je ovšem dost možná případ časté 

dobové fikce. Podle Briefe byl původcem prvních čtyř čísel (nejmenovaný) mnich z Čech, 

jenž záhy zemřel.
76

 Přesnější stopu poskytla zmíněná prořádová brožura Der offenherzige 

Mönch, v dosavadním bádání patrně nezohledněná. Na jednom místě tento spisek ztotožňuje 

autora „ohavného časopisu“ Religion und Priester, mnicha, s původcem děl Bleibt es beym 

Alten a Bleibt es beym Celibat.
77

 Ve druhém z nich se potom objevuje slibné sdělení, jako 

autor se tu uvádí jakýsi Anton Schrautzer. Nicméně je nutné si přiznat, že zde máme téměř 

jistě co do činění s pouhým pseudonymem, zjevem v této době velmi obvyklým. Schrautzer 

se totiž vždy podepisuje jako „správce“ (Verwalter) a zmiňuje, že má manželku, zatímco o 

tom, že by byl mnichem, nepíše ani slovo. Dalším důvodem je povaha brožur. Jednak mají 

satirický charakter, jednak jsou tak útočné, že podepsat je pravým jménem by mohlo mít pro 

pisatele nepříjemné následky. Vždyť na hrubý pytel drsné osvícenské satiry často přicházela 

ze strany konzervativních protivníků hrubá záplata, jak zakusili také strůjci kritiky kázání, 

kteří se dočkali mimo břitkých polemik i urážek a hrozeb.
78

 

Ale ať už se jmenoval ve skutečnosti jakkoliv, smíme podle všeho muže vystupujícího 

pod jménem Schrautzer považovat za redaktora časopisu v  „pražském“ období. Jakou část 

z článků prvních čtyř čísel sám napsal, nelze bohužel s jistotou určit. Dobový recenzent 

prvního čísla se domníval, že jde o dílo jednoho autora.
79

 Články jsou až na dvě výjimky 

anonymní, další je podepsán zkratkou, již se nepodařilo rozluštit. Dva příspěvky ukazují 

na jiného pisatele svým ideovým zaměřením. Jistě by bylo možné zde provést jazykovou a 

stylovou analýzu, již je ovšem třeba zatím ponechat případnému dalšímu germanistickému 

bádání. 

Další osobou zmiňovanou v dobovém prameni v souvislosti s časopisem je osecký 

cisterciák Joachim Cron – jeho označuje Oesterreichische Biedermannschronik za předního 

spolupracovníka časopisu. Zřejmě na základě tohoto údaje a zmínky z Briefe ztotožňují 
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rakouské bibliografie
80

 Das Zeitschriftenwesen im Donauraum zwischen 1740 und 1809
81

 

a Bibliographie der österreichischen Zeitschriften
82

 „mnicha z Čech“ právě s ním. Tomu 

však odporuje skutečnost, že tento cisterciák nezemřel v roce 1782, nýbrž až v roce 1826.
83

 

Problém tato literatura nijak neřeší. Co když se ale prostě Briefe mýlí a Schrautzer je 

pseudonym právě Joachima Crona? K této hypotéze se ještě vrátíme. 

B. Neznámý autor alias Anton Schrautzer 

O předpokládaném zakladateli časopisu prakticky nic nevíme. Jméno (pseudonym) 

zmiňuje jako jediný historik Manfred Brandl ve své bibliografii německé osvícenské teologie 

v souvislosti s takto podepsanými spisy.
84

 Wurzbachův ani kterýkoli jiný lexikon takové heslo 

neobsahuje; jméno není uvedeno ani ve vznikající online databázi českých řeholníků. 

Z brožury Der offenherzige Mönch se dozvídáme, jakkoli můžeme mít pochyby 

o spolehlivosti pramene, že „Schrautzer“
85

 pocházel z chudých poměrů a sloužil nějaký čas 

ve vojsku. Posléze se pod vlivem svého dobrodince, kterého zesměšňuje ve svých brožurách 

jako Agu Selima, stal řeholníkem. Nebyl však spokojen se svým stavem a je ukázkou mnicha 

nakaženého novotářskými myšlenkami.
86

 

Dalším zdrojem poznatků o tomto záhadném muži jsou jeho vlastní literární díla. 

Z tohoto důvodu a také proto, že jsou svým obsahem v českém prostředí částečně ojedinělá, 

jim věnujeme jistou pozornost. Mimo Religion und Priester známe tři satirické brožury, 

všechny z roku 1782. Místo vydání není ani v jedné uvedeno, ale dá se předpokládat, že vyšly 

v Čechách, asi v Praze.
87

 První nese název Bleibt es beym Alten? Eine Mönchsfrage, die 

Antwort erleichtert folgendes Gedicht: Derwischiade oder Zadig und Cosme in Eklogen nach 

Orientalischem Geschmack. Na rozdíl od dalších dvou je anonymní, stěží však lze 

pochybovat o tom, že její původce je totožný s pisatelem Bleibt es beym Celibat. Styl i obsah 

zřetelně ukazují na jednoho autora, kromě toho to tvrdí i Der offenherzige Mönch. Spisovatel 

předstírá, že toliko vydává (a opatřuje poznámkami) starý arabský rukopis, bohužel na konci 
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poškozený antikvářem, který v něm shledal kacířství.
88

 Celé dílo je psáno v satirickém duchu 

a je uvedeno dopisem „Agovi Selimovi“ (aga je zároveň orientální titul) plném ironie.  

Jak již název napovídá, jedná se o dialogy mezi Zadigem a Cosmem, ty se odehrávají 

za časů Karla Velikého v islámském světě, pod touto maskou se však skrývají osvícenské 

názory na řeholní život a apel na Josefa II. Zadig je mladý derviš (zde prostě ve významu 

muslimského mnicha) a bývalý válečník. Cosme naproti tomu býval řeholníkem, dostal se 

však do arabského otroctví.
89

 V celkem čtyřech rozmluvách spolu tito dva muži, kteří se 

rychle spřátelili, hovoří o svém údělu a budoucnosti. Zadig si stěžuje na své postavení, které 

mu připomíná vězeňský pobyt. Cosme soucitně odpovídá, že on vše zná ze své řeholní 

minulosti. Toliko prý „jména našich proroků“, kteří nikdy stav „dervišů“ neustanovili, jsou 

odlišná, zásady, popírající přirozenost, jsou stejné.
90

 Mnišský stav pak znamená otroctví. 

Svobodu Cosme nikdy nepoznal, to pověra jej zrodila a přivedla do kláštera.
91

 Zadigovi 

obsáhle líčí domnělou minulost mnišství, podle něho vzniklo v Egyptě z asketického 

blouznění (a též prý pod vlivem teplého podnebí, které podporuje fanatismus a misantropii).
92

  

Oba však doufají ve světlé zítřky a o ty se zaslouží příznačně osvícení panovníci. 

Zadig s nadějí připomíná svému druhovi Karla Velikého, užívaje při tom takřka stejných 

oslavných slov, s nimiž se setkáváme v Religion und Priester při chválách Josefa II.
93

 Právě 

tak vzhlíží k Arounu Al-Raschidovi, filozofovi na trůně, jenž vyžene ze své říše pověru a 

nevědomost a bude šířit osvětu.
94

 Cosme je rovněž ctitelem chalífy, tohoto „přítele lidí“ 

(stejně je nazýván v časopise císař!). Zadig ale připomíná, že moudrému vladaři budou 

odporovat „fanatici“, kteří budou vykládat jeho činy jako odporující Koránu.
95

 I „Karel 

Veliký“ bude, jak Cosme praví, postupovat proti zlořádům, dbát na výchovu občanů či bude 

reformovat život kněží a kláštery.
96

 „Jdu k novému, ať odejdou staré věci, když přicházejí 
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nové,“ odpovídá na závěr Cosme na Zadigovu otázku, objevující se i v titulu díla, zda zůstane 

(tj. stav věcí) při starém.
97

 

Stejně tak jako v časopise jsou zde nesčetné metafory světla a tmy. Celá brožura také 

dokládá pozoruhodnou obeznámenost autora s díly francouzského osvícenství. Je uvedena 

citátem z Rousseaua,
98

 autor úvodního dopisu Agovi Selimovi se podepisuje jako Candide
99

 

a jméno Zadig je také převzato od Voltaira. Mimoto se ve vlastním textu setkáváme 

s několika odkazy na Encyklopedii.
100

 Stojí ještě za zmínku, že ve stejném roce byla ve Vídni 

uvedena Mozartova opera Únos ze serailu, rovněž představující v orientálně-islámském hávu 

osvícenské poselství, nadto jedna z hlavních postav zpěvohry také nese jméno Selim. Opera 

však byla uvedena teprve po vydání díla, inspiraci tedy můžeme vyloučit.  

Druhá brožura se jmenuje Bleibt es beym Celibat?
101

 Jako vydavatel je uveden Anton 

Schrautzer, „objevitelem rukopisu“ a překladatelem má být ale jakýsi vesnický farář, jenž se 

představuje v první předmluvě. Býval prý knihovníkem v benediktinském opatství v S. 

(Sázava, Svatý Jan pod Skalou, Seckau nebo pouhá fikce?), pro svou touhu po vědění byl 

však zbaven místa; srovnává se proto s postavou z Wielandova díla Diogenes von Sinope. 

Farář si pro strach z mnichů netroufá vydat rukopis sám, proto se věci ujímá „Schrautzer“. 

Ten sám v druhé předmluvě mimo jiné zmiňuje, že žije s bývalou novickou (!), a podepisuje 

se jako „p. t. Verwalter“. Předmluvu napsal ve své úřední kanceláři. Co je tím myšleno, 

nevíme, velmi pravděpodobně je to čirý výmysl. Máme také za téměř jisté, že se v případě 

faráře jedná o fiktivní postavu a že překladatel a vydavatel je jedna a táž osoba (mj. i na 

základě údaje z Der offenherzige Mönch).
102

 Zato se snad za popisem osudů bývalého 

knihovníka skrývají nějaké skutečné životopisné údaje muže píšícího pod jménem Anton 

Schrautzer; je to však pouhá hypotéza. Již z názvu je zřejmé, že spis navazuje na předchozí 

dílo, i v textu se to přímo říká. Obsah tvoří dvě předmluvy, jedna od „překladatele“ a druhá 

od vydavatele Antona Schrautzera, a posléze obsáhlý (fiktivní) dopis Cosmeho Zadigovi. 

Oproti předchozímu dílu došlo k posunu kontextu – Cosme byl propuštěn z otroctví a zdržuje 
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se kdesi na venkově. Zadig je pro změnu členem arabského poselstva ke Karlovi Velikému. 

Odesílatel doufá, že se dopis dostane do rukou nějakého dvořana franského panovníka.
103

 

V dopise příteli přemítá Cosme o úrovni vzdělanosti obyvatel a posléze vypočítává své 

důvody proti kněžskému celibátu. Mezi těmito záležitostmi nachází nejužší spojitost a ta se 

stává základním pilířem jeho argumentace. Blaho státu totiž předpokládá dobře vychované 

občany (výchova se zde prolíná se vzděláním). Jak ale může vypadat výchova, když většinu 

obyvatel na venkově tvoří zcela nevzdělaní lidé (Idioten)? Hloupý otec má potom hloupého 

syna. V klášterních školách není lépe – jsou zde vychováváni noví a noví mniši. Nevzdělanec 

potom málokdy zná své povinnosti k náboženství, státu, ostatním lidem i sobě samému.
104

 

Nadějí je právě ženatý klérus, neboť sotva má prý někdo jiný tolik skvělých předpokladů 

k dobré výchově dětí jako kněz. Zná nauku o povinnostech, ctnosti a mravech a navíc i jeho 

hmotné prostředky mu umožňují lépe než jiným poskytnout potomkům obživu.
 105

 Příkaz 

celibátu je pouhým kázeňským předpisem, a jelikož se stal škodlivým, musí státní moc 

naléhat na jeho zrušení.
106

 Cosme očekává zásah Karla Velikého u papeže Lva. Tento zajisté 

zruší disciplinární zákon, bude-li to panovník žádat, aby tak pomohl blahu obyvatelstva a 

osvětě.
107

 Zde je menší rozdíl vůči Religion und Priester, kde už se zdůrazňuje téměř výlučně 

úloha státu v této věci,
108

 a také právě zmíněný argument proti celibátu nehraje v časopise 

žádnou roli. Přesto se však v zásadním ideovém ladění tato díla shodují. 

Posledním samostatně vydaným spisem pod jménem Anton Schrautzer jsou Klägliche 

Nonnenbriefe über ihr itziges Schicksal in Böhmen.
109

 Na rozdíl od předchozích dvou brožur 

zde autor nevkládá ožehavé otázky své doby do úst postavám z raného středověku, nýbrž 

vydává (nepochybně) smyšlené dopisy svých současníků, což nebylo v dobové literatuře 

nikterak neobvyklé. V úvodu popisuje, jak k listům přišel – svěřil mu je náhodně na cestě 

do Prahy jakýsi stařec. První dopis píše nešťastná řeholnice. Svěřuje se náhodnému 

„lidumilovi“ (Philantrop), jemuž se dopis dostane do ruky, se svými obtížemi a starostmi 

a prosí o radu. Klášter, v němž žije, je určen ke zrušení a ona i další sestry jsou tak postaveny 

před volbu; mohou buď přestoupit k alžbětinkám či voršilkám, nebo smějí žít ve světě 

a pobírat penzi.
 

Tuto císařem darovanou „zlatou svobodu“ však nátlakem omezují 
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představené a staré řeholnice, které je neustále přesvědčují, aby zvolily první možnost.
110

 Ta 

se však pisatelce nezamlouvá, a proto se táže, jak se zachovat a jaká je vůle panovníka. 

K tomu přikládá další tři dopisy sester, které smýšlejí jako ona.
 
První z těchto dopisů je pln 

optimismu a naděje v brzký návrat do světa.
111

 Druhá sestra je však naplněna spíše obavami, 

že jejich svoboda rozhodnutí nebude představenými vzata v potaz.
112

 Třetí jeptiška si rovněž 

stěžuje na nátlak a prosí o radu.
113

 Posledním dopisem v díle je „upřímná odpověď lidumila“. 

Pokouší se jeptišky utěšit, poukazuje na „světlou budoucnost“ a zdůrazňuje, že Josef II. si 

přeje, aby si směly svobodně vybrat.
 
Nadto připomíná, že smějí také při odchodu z kláštera 

požádat o prominutí řeholních slibů u místního biskupa a v poznámce dokonce zmiňuje 

Gmeinerovu tezi o automatickém zániku slibů.
114

 

Vidíme tedy, že muž píšící pod jménem Anton Schrautzer, zastával poměrně radikální 

názory, a třebaže byl sám mnichem, neváhal se zapojit do protiřeholního publicistického 

tažení. Ideová podobnost, soustředění zájmu na mnichy a celibát, některé výrazy i dobrá 

obeznámenost se západoevropskou osvícenskou tvorbou podporují tvrzení brožury 

Der offenherzige Mönch, že pisatel těchto brožur je totožný s autorem Religion und Priester. 

Po roce 1782 již pod jménem Anton Schrautzer žádný tisk nevyšel. Mohl tedy snad skutečně 

zemřít, ač byl zřejmě ještě poměrně mladý. 

C. Joachim Cron 

„Jedním z nejpřednějších spolupracovníků známého časopisu  eligion und Priester“ 

byl podle Oesterreichische Biedermanns-Chronik cisterciák Joachim Cron.
115

 Cron (plným 

jménem Anton Christian Michael Joachim) se narodil 30. září 1751 v Podbořanech chudým 

rodičům.
116

 Po smrti otce se jej ujal strýc, učitel v Mariánských Radčicích (u Litvínova 

a zároveň poblíž Oseku).
117

 Díky strýci se malému Antonovi dostalo vzdělání v hudbě a ta se 

stala jeho velkou zálibou.
118

 Po úspěšném absolvování gymnázia studoval humanitní nauky 

a filozofii v Praze,
119

 ve druhém ročníku však studium předčasně ukončil a vstoupil 
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do armády. Po šesti letech z vojska odešel, stal se pomocným učitelem a připravoval se na 

sňatek. Na svátek svatého Bernarda, velkého patrona cisterciáků, hrál potom na koncertě 

v Oseku na klarinet a setkal se s velkým uznáním. Zalíbilo se mu v cisterciáckém prostředí 

natolik (ovšem o řeholním životě uvažoval prý již dříve), že se ihned rozhodl stát se mnichem 

ve zdejším klášteře.
120

 S pomocí svého strýce požádal o vstup a 18. října 1776 byl přijat; o rok 

později složil sliby. Studoval na pražském Bernardinu, řádové koleji cisterciáků, a v roce 

1782 byl vysvěcen na kněze. Působil jako učitel na pražské normální škole a posléze v Oseku 

mj. jako rektor školy a katecheta. Dalšími místy jeho pedagogického působení byla gymnázia 

v Litoměřicích, Praze a Chomutově a řádové učiliště.
121

 

Oesterreichische Biedermanns-Chronik nás zpravuje o tom, že Cron měl velké potíže 

se svými protivníky a všechny dobré knihy musel prý číst tajně.
122

 Nevíme ale, o co přesně 

šlo, neboť jiné prameny mlčí.  

Z roku 1784 se zúčastnil Cron pohřbu evangelického žáka normální školy. Obřad se 

stal manifestací toleranční ideje, neboť se ho účastnili i katoličtí Pražané včetně žáků, kteří 

přitom konali sbírku na dílo „křesťanské charity.“ Na jeho účast si poté výslovně v relaci 

do Říma stěžoval papežský nuncius Garampi.
123

 Pohřby nekatolíků byly v raně toleranční 

době velmi ožehavou záležitostí. O rok později zase Cronovi žáci v Oseku pilně pomáhali 

rovněž při pohřbu nekatoličky; toto konání potom jejich učitel oslavil ódou na císařovu 

toleranci.
124

 

V roce 1795 dosáhl Cron doktorátu z teologie. O deset let později obdržel katedru 

dogmatiky a polemiky na teologické fakultě, navrhován byl předtím jakožto zasloužilý o stát 

na novou stolici náboženské nauky na filozofické fakultě (tu nakonec ale obdržel Bernard 

Bolzano). O tom, že byl Cron považován za člověka oddaného státu, svědčí dále i to, že se 

roku 1803 stal státním cenzorem knih.
125

 Kromě toho dvakrát zastával úřad děkana teologické 

fakulty a byl také arcibiskupským notářem. V roce 1822 musel ze zdravotních důvodů odejít 

na odpočinek a posléze se zdržoval v oseckém klášteře, pobíraje přitom „zvláštní přízní Jeho 
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C. k. Milosti celý plat“. O čtyři léta později, 20. ledna 1826, zemřel ve věku 75 let 

na vodnatelnost plic.
 126

 

Současníkům byl Joachim Cron znám také jako vynikající hudebník, především jako 

klarinetista a hráč na harmoniku. Vedle toho i komponoval, dochovala se ovšem jenom 

komická zpěvohra.
127

 Pro nás je ale zásadnější Cronova činnost literární; především z ní si 

totiž můžeme učinit představu o jeho myšlenkovém světě. 

Prvním známým Cronovým dílem je báseň týkající se smrti Marie Terezie, nese název 

Eine Begeisterung in der Eremitenzelle auf M. Theresiens Tod gefühlt.
128

 Jak ukazuje Ernst 

Wangermann, bylo úmrtí císařovny popudem k první vlně brožurových polemik, kdy se 

přetřásalo, s čím přijde nový panovník.
129

 Budoucnost naznačuje i Cron: kromě toho, že 

oplakává starou panovnici, vysvítá z básně osvícenská víra ve světlé (také on obratně zachází 

s touto symbolikou) zítřky. Nelze přehlédnout také citaci z Voltaira v poznámce na první 

straně, týkající se ovšem teorie verše. 

Z Cronových básní druhé poloviny 80. let je pro nás zajímavá ještě báseň Dem Dulter 

Joseph, oslavující u příležitosti činu oseckých školáků náboženskou toleranci. Píseň věnuje, 

jak je už z názvu patrné, panovníkovi, jakožto průkopníkovi snášenlivosti mezi křesťany, jež 

je vštěpována i dětem.
130

 Jako nadšený stoupenec Josefa II. se Cron projevuje i v jiné básni.
131

 

Další pro naše téma podstatná díla napsal Joachim Cron až za časů konzervativní 

restaurace Františka I. Zde poprvé můžeme u něho zaznamenat projevy rozhodného vymezení 

se vůči radikálním proudům osvícenství a podobně jako řada jeho současníků zdůrazňuje nyní 

Cron rozdíl mezi osvícenstvím pravým a špatným, které ústí v revoluci. V pedagogickém 

spise Cassiodorus oder die Schulen věnuje tomu druhému celou bajku.
132

 Hlavním motivem 

alegorické básně je okno, kterým proudí světlo do domu. Světlo je nezbytné pro život a práci, 

musí ho tedy být dostatek. Je však nejen principem zachovávání, ale také principem ničení. 

Škodí proto i přemíra světla, například některým zvířatům či obrazům. Právě tak je zhoubou 

pro dům přílišné množství oken, vždyť nadbytek světla a tepla ztrpčuje pobyt. Nadto mohou 
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snáze z okna vypadnout děti nebo se do budovy dostat lupiči.
 
V závěru dokonce spisovatel líčí 

obraz „osvícené stavby“ („der aufgeklärte Bau“) přeměněné bouří a krupobitím v trosky.
133

 

Pojem „osvícený“ má vůbec v dílku většinou ironický význam – autor dokonce neváhá 

používat taková spojení jako „osvícená loupežná lest“ („aufgeklärte  äuberlist“).
134

 

Báseň ukazující Crona jako rozhodného odpůrce revolučních událostí však není 

jedinou skladbou, která nás v Cassiodorovi upoutala. Hned na počátku nalézáme rozsáhlé 

věnování arcivévodovi Karlu Ludvíkovi, vítězi nad Napoleonem a dobrodinci učenců 

a umělců. Cron zde však nejprve velebí arcivévodova jmenovce a předobraz, Karla Velikého 

za jeho podporu vzdělanosti i slavná vítězství. A není to pouze toto místo v celém díle, 

na kterém se setkáváme s franským panovníkem. Hned tři kapitoly jsou zde totiž věnovány 

jeho době. První z nich se zaobírá dvorskou školou.
135

 Karel Veliký, kromě toho, že zvítězil 

nad barbary, totiž potíral i barbarství ve své říši. Tehdy panovala černá noc, a to 

i v klášteřích.
136

 Na základě mnoha historických pramenů líčí Cron Karlovo založení dvorské 

školy, která byla prý skutečným „chrámem múz“, a poté vznik dalších institucí. Následně 

popisuje činnost předních vzdělanců karolinské renesance. Další kapitola je věnována 

klášterním školám, jejichž zakládáním a reformováním se též císař zabýval.
137

 Poslední 

kapitola s karolinskou tematikou se týká tehdejších zkoušek.
138

 

Dějepis byl vůbec Cronovi velmi blízký. Zaobíral se zejména metodikou výuky 

církevní historie na univerzitě a tomuto předmětu věnoval i samostatný spis.
139

 Rozsáhlá je 

také Cronova kazatelská tvorba, ovšem spíše z pozdější doby. Zde se projevuje jako 

mariánský ctitel či opět jako rozhodný protivník radikálního osvícenství, revoluce 

a Napoleona (odsuzuje výslovně i ponížení papežství). Přece jen v sobě ale nezapře 

osvícence, což se ukazuje kupříkladu na jeho pojímání kněžství, které je pro něho především 

povoláním učit lid.
140

 

Zbývá se ještě vrátit k otázce Cronova podílu na časopise Religion und Priester. Již 

dříve jsme zmínili možnost, že Anton Schrautzer by mohl být právě jeho pseudonymem. 

Postupně se podařilo nalézt několik drobných indicií, které tuto hypotézu podporují, byť 

potřebná jistota chybí. Nejprve si povšimněme životopisných náznaků. Z Der offenherzige 
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Mönch jsme se dověděli, že autor Religion und Priester a dvou dalších brožur pocházel 

z chudých poměrů, sloužil v armádě a poté ještě jako mladý vstoupil do kláštera s přispěním 

nějakého dobrodince. Všechny tyto prvky jsme nalezli i na Cronově životní cestě. Dále víme, 

že neznámý řeholník alias Anton Schrautzer nebyl příliš oddaný svému stavu. U Crona jsme 

přímo na náznak takového postoje nenarazili, ale neslyšeli jsme, že měl Cron potíže pro své 

názory a že četl zakázané knihy? A konečně, první Cronovo křestní jméno bylo právě, pravda 

časté, jméno Anton. Oesterreichische Biedermanns-Chronik nás mimoto ještě poučuje, že 

Cron napsal zajímavé dílo o celibátu, jak se jmenovalo, to ovšem nepraví.
141

 V některých 

bibliografiích je sice Cron uváděn jako autor rozsáhlého díla na toto téma Dringende 

Vorstellungen an Menschlichkeit und Vernunft, um Aufhebung des ehelosen Standes der 

katholischen Geistlichkeit. (dílo je častěji citováno mj. v časopise), Táborský ale zřetelně 

ukazuje, že mylně.
142

 Nejedná se tedy nakonec o nám již dobře známou brožuru Bleibt es 

beym Celibat? Toto dílko připsal ostatně Cronovi už Bonifaz Wöhrmüller, neuvádí ovšem 

žádný pramen a Crona vůbec zmiňuje jen mimochodem ve dvou větách.
143

 

Další indicie můžeme vyčíst přímo z obsahu „Schrautzerových“ a Cronových děl. 

V obou se projevuje hlubší zájem o historii a hudbu
144

 a nepřehlédnutelný je hlavně Cronův 

rozsáhlejší exkurz právě do doby Karla Velikého v Cassiodorovi. Tedy do doby, do níž 

umístil děj svých spisů i „Schrautzer“. Poslední náznak je velmi subtilní, ale neméně 

pozoruhodný. Autor brožury Bleibt es beym Alten? praví, že jednou četl v breviáři slova: 

„ ecedant vetera,dum nova superveniunt!“
145

 Jde o antifonu z nešpor o svátku Božího Těla, 

leč pouze v cisterciácké verzi hodinek!
146

  

Proti totožnosti obou postav však hovoří svědectví Briefe, že mnich z Čech zemřel, 

což bylo spojeno s prvním zastavením vydávání časopisu. Možná se ale jedná o prostý omyl 

a příčinou delší odmlky periodika byly třeba jeho ekonomické problémy, o nichž víme. Nebo 

se snad Cron v zájmu kariéry či z přesvědčení rozhodl ukončit své radikálnější osvícenské 

působení, při kterém se kryl pseudonymem, a rozšířil tuto informaci, aby zametl stopy? To 

jsou ovšem jen vratké úvahy a nezbývá než nechat celou otázku otevřenou. 

                                                           
141

 Oesterreichische Biedermannskronik…, s. 51. 
142

 TÁBORSKÝ, Josef, Joachim Cron, o.cist (1751–1826) ve světle svých spisů…, s. 410. 
143

 WÖHRMÜLLER, Bonifaz, Literarische Sturmzeichen der Säkularisation, Studien und Mittelungen zur 

Geschichte des Benediktinerordens 45, 1927, s. 26.  
144

 V brožuře Bleibt es beym Celibat se farář představuje jako milovník hudby (s. 4 an.). Pokud jde o Religion 

und Priester, srv. níže o dialogu „u klavíru“.  
145

 Bleibt es beym  lten…, s. 51. 
146

 Srv. Breviarium Cisterciense authoritate reverendissimi D. D. abbatis cisterciensis generalit editum. Pars 

aestivalis, Parisiis 1752, s. 143. 



28 
 

D. Franz Xaver Huber 

Redaktorem a patrně také autorem většiny příspěvků v časopise Religion und Priester 

ve Vídni byl, jak svorně tvrdí dobové prameny a badatelé, Franz Xaver Huber. Vzhledem 

k tomu, že za jeho redakce vyšlo 20 čísel z 24, můžeme jej označit vůbec za hlavní postavu 

spjatou s periodikem. Popřáváme mu proto větší pozornost, rovněž z toho důvodu, že jde 

o poměrně významnou osobnost s dosti spletitými osudy. Rakouský literární historik Gustav 

Gugitz dokonce neváhal Hubera nazvat „jedním z nejzajímavějších spisovatelů  akouska“.
147

 

O Huberovi toho navíc víme relativně mnoho (ale zdaleka ne dostatek) z pramenů a literatury, 

údaje jsou ovšem velmi roztroušené a týkají se především jeho literární tvorby. Jisté potíže 

způsobovala a dodnes způsobuje existence jeho jmenovce, z Innské čtvrti pocházejícího 

spisovatele a dramatika Franze Xavera Hubera (1751 – kolem 1810).
148

 Přestože tento byl 

v 80. letech činný hlavně v Salcburku a nikoliv ve Vídni, není vždy úplně jasné, od koho to či 

ono dílo pochází. Také životopisné údaje byly ve starší literatuře někdy zaměňovány.
149

 

„Náš“ Franz Xaver Huber se narodil 10. října roku 1755 v Benešově nad Ploučnicí. 

Jeho otcem byl polní ranhojič Johann Paul Huber, matkou Anna Maria.
150

  Podle Gerdy 

Lettner (která bohužel neuvádí pramen) studoval Franz Xaver práva na pražské univerzitě.
151

 

Z Briefe über den gegenwärtigen Zustand se dozvídáme, že navštěvoval také přednášky na 

univerzitách v Lipsku, Göttingenu a Jeně, přičemž poznatků z přednášek prý ve velké míře 

užil pro články v časopise Religion und Priester
152

 – tvrzení alespoň zčásti potvrzuje přímá 

odvolávka v jednom článku na přednášku profesora Spittlera o dějinách Francie 

v Göttingenu.
153

 Tyto skutečnosti se jeví jako pozoruhodný doklad přímého vlivu 

severoněmeckého protestantského osvícenství na duchovní myšlení v habsburských 

dědičných zemích.  

Kromě toho se měl Huber účastnit války o bavorské dědictví, v níž zastával nějakou 

administrativní funkci (Fourier). Po uzavření míru odešel do Prahy a začal pracovat pro 

Johanna Ferdinanda Schönfelda jako sluha, účetní a také jako spisovatel.
154

 Nemáme žádné 
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doklady pro to, že by již v Praze spolupracoval s časopisem Religion und Priester. Nemá 

pravdu Spehr, když označuje Hubera dokonce za možného zakladatele, jeho teze pramení 

z toho, že nezohlednil zásadní prameny.
155

 Z období Huberova pražského pobytu známe 

literární počiny pouze dva. Jeho „prvotina“, smíme-li to tak vůbec nazvat, je dobře známá 

i v české literatuře. Roku 1780 připravil (anonymně) pro vydání u Schönfelda knihu Neue 

Kronik von Böhmen. Vom Jahre 530 bis 1780. Přitom ale v podstatě opsal, aniž by to přiznal, 

Pelclovy Kurzgefasste Geschichte Böhmens, které vyšly o rok dříve ve druhém vydání. 

Mimoto použil ještě v menší míře jiných kronik,
156

 ale původní z celé knihy není takřka ani 

předmluva, v níž se zdůvodňuje vydání kroniky potřebami mládeže a venkovanů; i ona je 

napsána v závislosti na Pelclovi.
157

 Poškozený historik zaznamenal plagiát už v průběhu tisku 

a stěžoval si na guberniu. To nařídilo zastavit tisk a zakázalo prodej. Schönfeldův dravý 

podnikatelský duch se ale záhy dokázal s poškozeným dorozumět, a tak se tento patrně 

za náhradu vzdal žaloby a dílo nakonec vyšlo.
158

 Dosáhlo vynikajícího úspěchu u čtenářů 

a přineslo nakladateli velký zisk.
159

 

Podobně jako Joachim Cron chopil se i Huber pera u příležitosti smrti Marie Terezie 

a roku 1781 vydal pod pravým jménem u Schönfelda krátkou báseň Der Böme (sic!) 

am Grabe Marien Theresiens. Spisovatel zde především v duchu zemského vlastenectví lká 

nad smrtí panovnice, dobrotivé matky obyvatel Čech.
160

  

Huber však doplatil na pověstný Schönfeldův skoupý přístup k autorům, který byl 

i později příčinou řady sporů s nimi, ať už to byl Leopold Alois Hoffmann
161

 nebo Matěj 

Václav Kramerius.
162

 Navzdory slibům se tedy Huber nedočkal odměny, jež by odpovídala 

výši podnikatelského zisku. Briefe nás zpravují o jeho nelibosti; ta se projevila v rozporech se 

Schönfeldovou manželkou a vyvrcholila v prudkém (až groteskně popisovaném) střetu s ní. 

Huber se měl dotknout jejího původu, byla totiž „jenom“ dcerou zvonaře, a to ji přivedlo 

k zuřivosti a přivolání stráží. Huber v důsledku této události opustil Schönfeldovy služby 

i Prahu a přestěhoval se do Vídně.
163

 Tady působil mimo jiné jako soukromý učitel 
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francouzštiny – tak ho na prvním místě charakterizuje jeden dobový pramen.
164

 Vedle toho 

měl konat soukromé přednášky pro studenty práv, jak uvádí Gerda Lettner, opět ale bohužel 

bez citace a přesného časového určení.
165

 

V této době (1782) Schönfeld v hlavním městě otevřel svou pobočku; v jejím čele stál 

zpočátku Johann Martin Weimar, původně faktor v pražském podniku. Již z Prahy Hubera 

jistě znal a nyní mu nabídnul redakci pozastaveného časopisu Religion und Priester. Oslovený 

přijal, jeho totožnost však musela být před Schönfeldem důsledně utajována kvůli onomu 

nepřekonanému osobnímu sporu. Právě to, že se snad nakladatel dozvěděl, kdo pro něho 

ve Vídni pracuje, mohlo být podle Briefe příčinou odmlčení se časopisu v roce 1784.
166

  

 V době vydávání Religion und Priester se Franz Xaver Huber zapojil také 

do publicistické kampaně proti kardinálu Migazzimu, jenž se jako předák opozice vůči 

josefínským církevním opatřením těšil u osvícenských literátů pramalé oblibě. V roce 1783 

vydal Huber
167

 knihu Schon 1771 war Kardinal Migazzi in geheim, was Er 1783 öffentlich ist, 

a to pod pseudonymem Zaccaria, což bylo jméno žijícího význačného italského teologa 

a církevního historika, který se mj. jako exjezuita a velký obhájce celibátu stal jedním 

ze symbolů evropského protiosvícenského hnutí.
168

 Vlastní obsah knihy tvoří ale odpovědi 

Migazziho na námitky dvorské kancléře vůči jeho kritice zákonného stanovení minimálního 

věku při řádových slibech na 24 let v roce 1771.
169

 Jedná se přitom o pravé dokumenty, které 

se Huberovi podařilo získat z dvorní registratury. Vydavatel se tímto počinem snaží ukázat 

(o rok později se o totéž pokusil Leopold Alois Hoffmann
170

), že Migazzi zastával již za vlády 

Marie Terezie „tmářské“ postoje, a takto ho zdiskreditovat na základě jeho vlastních projevů. 

Veškerá tato akta vydává Huber bez komentářů taková, jaká jsou. Kardinálovy odpovědi, 

jakkoli pro osvícence nepřijatelné a snad i nepochopitelné, jsou psány věcně a docela 

přesvědčivě, takže můžeme říci, že zde narážíme na podivuhodnou sebejistotu osvícenského 

smýšlení vydavatele, který snad ani nepomyslel, že by někoho mohly Migazziho argumenty 

přesvědčit. 
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Dalším tiskem vydaným pod pseudonymem Zaccaria jsou Briefe aus  om über die 

 ufklärung in Oesterreich z roku 1785. Huber toto dílo napsal na popud Weimara (v té době 

už samostatného nakladatele), který mu za ně slíbil vysokou odměnu.
171

 Tentokrát máme 

před sebou šestnáct fiktivních dopisů tvářících se, že jsou psány italským exjezuitou 

(„vydavatel“ ovšem zmiňuje, že za pravost neručí).
172

 Několik dopisů je určeno Velkému 

inkvizitorovi v Madridu, další potom různým odpůrcům osvícenství a u jednoho není uveden 

adresát. V listech „Zaccaria“ běduje nad stavem náboženství v Rakousku, neboť víra 

„v papeže“ (sic!), mnichy, svaté, relikvie, odpustky, milostné obrazy, zázraky a pouti upadla. 

Je tím vinna svoboda tisku, které se zneužívá.
173

 S těmito povzdechy se setkáváme 

i autentické protiosvícenské literatuře, vypadají tudíž v tomto díle místy velmi věrohodně.
174

 

Jinde jsou ale vloženy odesílateli do úst ty nejhorší myšlenky, jaké mohl osvícenský literát 

nalézt. Velkou zálibu nachází „Zaccaria“ ve Španělsku, které je prý stále nedotčeno 

osvícenstvím a kde plamen inkvizice pálí všechny jinověrce.
175

 Nabádá také Velkého 

inkvizitora, aby rozmnožil počet hranic, vždyť upálený kacíř je Bohu nanejvýš milá oběť.
176

 

Přijde-li jednou někdo z neblaze proslulých vídeňských spisovatelů do Madridu, ať je s ním 

pro výstrahu naloženo podobně.
177

 Hojně se objevují narážky na jezuitský řád, jenž podle 

odesílatele stále tajně funguje.
178

 Cílem tohoto satirického díla bylo tedy zjevně zesměšnit 

protistranu a patrně též exjezuity, kteří byli i po zrušení řádu vnímáni jako ztělesnění 

tmářství.
179

 Bohužel z takto pojatého spisu lze jen těžko vyvodit Huberovy názory a nedá se 

tedy dost dobře říci, zda u něho došlo k nějakému posunu. Zvolil zde ovšem podstatně 

radikálnější formu, což asi bylo také příčinou toho, že dílo státní cenzura zakázala. Přesto se 

prý dobře prodávalo a četlo.
180

 

Religion und Priester nebylo zdaleka poslední periodikum, na kterém se Huber 

podílel. Vzápětí, v roce 1785, vydával spolu s Franzem Guolfingerem von Steinsberg týdeník 
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Wiener Chronik. Historisch-politisch-philosophisch-litterärischen Inhalts.
181

 Periodikum 

bychom mohli označit za jakýsi společenský časopis, zabývající se aktuálním děním 

a zprostředkující zábavu a poučení. O nějaké návaznosti na Religion und Priester tu tedy 

nemůže být řeči. Do jisté míry s ním je ale spřízněná pravidelná rubrika věnována recenzím 

kázání, spíše v ní ale tušíme Steinsbergovu práci, vždyť právě on byl průkopníkem tohoto 

svébytného žánru již v Praze. Tyto kritiky jsou psány v poměrně umírněném duchu a vypadá, 

že se zásadně neodlišují od těch, které byly otiskovány jinde.
182

 Kurt Strasser spatřuje 

ve Wiener Chronik pokus konkurovat Hoffmannem redigovanému týdeníku Ueber 

Gottesdienst und Religionslehre der österreichischen Staaten.
183

 Paradoxní je, že Huber, jak 

víme, doporučoval původně toto periodikum jako náhradu za Religion und Priester. 

Církevní témata se objevují také v časopise Pfeffer und Salz; také on je v literatuře 

tradičně uváděn také jako společné dílo Hubera a Steinsberga.
184

 V prvním čísle jsou autoři 

podepsáni jako „S. u. H.“,
185

 ve druhém, které bylo zároveň posledním, jsou skryti 

pod (nepochybně) pseudonymy „Schmidt u. Hofmann“ (!).
186

 Na rozdíl od předchozích 

periodik bylo toto dílo vydáváno v Salcburku, ačkoliv se vnucuje otázka, zda nejde o fikci. 

Cílem časopisu bylo přinášet původní příspěvky a zprávy politicko-filozoficko-kritického 

obsahu.
187

 Např. se tu tedy v jednom článku spílá jakémusi světícímu biskupovi (leccos 

naznačuje, že může jít o pražského Kriegera
188

), který je vylíčen jako nejodpornější pokrytec 

a který potrestal jakéhosi kněze, jenž se převlékl na karnevalu za dominikánku.
189

 Právě toto 

místo ale popudilo cenzuru, a tak bylo první číslo zakázáno.
190

 Jindy se tu hájí kázání jistého 

osvíceného piaristy.
191

  

Od roku 1786 se Huber podílel patrně také na vydávání periodika Auszug aller 

europäischen Zeitungen, které vydával opět ve Vídni Franz von Steinsberg a které 

zprostředkovávalo zahraniční zpravodajství.
192

 V roce 1788 též psal pro noviny Auszug 

aus inländischen Zeitungen.
193

 Posledním periodikem z doby Josefa II., se kterým se pojí 
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jméno Franze Xavera Hubera, je obsahově velmi rozmanitý, spíše konzervativněji laděný 

časopis Der oberdeutsche Freund der Wahrheit und Sittlichkeit, vydávaný v Salcburku v roce 

1788. Všechno ale nasvědčuje tomu, že se nejedná o „našeho“ pražsko-vídeňského Hubera, 

jak se uvádí v některých bibliografiích,
194

 nýbrž o jeho jmenovce. Dokládají to kupříkladu 

příspěvky pojednávající o dějinách Salcburska, např. tamějších protestantů;
195

 tímto tématu se 

totiž zabýval právě „salcburský“ Huber.
196

  

Ve druhé polovině 80. let však Franz Xaver Huber nebyl zdaleka jen novinářem, nýbrž 

proslul především jako autor beletrie.
197

 Přesahuje rámec této práce jeho rozsáhlá díla 

zkoumat; rozbor dvou nejvýznamnějších podal již Leslie Body.
198

 První satirický román Der 

blaue Esel vyšel v roce 1786 s podtitulem Eine Geschichte von einem gelehrten Maulthiere 

geschrieben. Předstíraným autorem je vskutku vzdělaný osel, hlavním hrdinou potom jeho 

prapředek, „modrý osel“. Tento tvor má ve své vlasti potíže s kněžími, kteří jej mají 

za kacíře, a proto utíká do říše lidí. Zde se mu podaří udělat kariéru u dvora a stane se prvním 

ministrem; mimo jiné zkonfiskuje církevní majetky a zavede svobodu tisku. Nakonec ale 

přijde pád a odchod do ústraní.
199

 Celé dílo je samozřejmě satirou na habsburskou říši 

a můžeme z něho vyčíst Huberovy názory. Ty se nepochybně promítají též do oslova postoje 

k osvícenému vladaři, jemuž slouží. Nejprve je jím nadšen, postupně ale přichází o iluze 

a poznává jeho slabiny, včetně pokrytectví a ustupování okolí, které maří jeho dobré 

úmysly.
200

 Jak zřejmo, nezbývá zde u Hubera již mnoho z entuziasmu, který se, jak uvidíme, 

vyskytuje v řadě čísel Religion und Priester. 

Změnu jeho názorů ještě lépe ukazuje trilogie ironizující josefínské trestněprávní 

předpisy a praxi. Obojí bylo soudobou literární veřejností hojně kritizováno – odpor vzbudila 

zvláště poprava vraha Franze Zaglauera von Zahlheim a potupné potrestání urozeného 

defraudanta Székelyho;
201

 pobouření vyvolávaly také nucené práce odsouzenců v drsných 

podmínkách v Uhrách obvykle nahrazující trest smrti.
202
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 První díl Huberovy trilogie, Herr Schlendrian, oder der Richter nach den neuen 

Gesezen, vyšel ve stejném roce jako nový trestní zákoník, tedy 1787. Ernst Wangermann 

rozvíjí zajímavou hypotézu, že Huber byl k sepsání podnícen Josefem von Sonnenfelsem, 

jenž patřil rovněž k odpůrcům výsledku reformy, nelze to však tvrdit s jistotou.
203

 Děj románu 

se odehrává ve fiktivní zemi ve městě Tropos, kde je nejvyšším soudcem „Pan Schlendrian“. 

Ten se vyrovnává s novými zákony, které právě vydali archonti (v nich je parodován Josef II.) 

a jejichž cílem je zrušit staré kruté předpisy. V různých příhodách se ale ukazují nedostatky 

nového práva a k tomu také neschopnost nejvyššího soudce, což vede k absurdním 

rozsudkům.
 204

  

Román autora proslavil, dokonce i panovník jím prý byl dle Huberova pozdějšího 

svědectví pobaven a shledal v něm leccos pravdivého.
205

 A tak spisovatel ještě téhož roku 

vydal podobně laděné pokračování, nazvané Der  ichter über den Herrn Schlendrian. Ein 

eben so komischer Roman, als Herr Schlendrian selbst. Poslední část trilogie potom vyšla 

roku 1788 a byla pojmenována Sonnenklare Kommentar des sonnenklarsten Buchstaben 

der neuen Gesetze. Von Herrn Schlendrian, Obersten, Richter zu Tropos. Jak již z titulu 

vyplývá, jde o satirické komentáře k zákonům v Tropu, v nichž jsou ovšem ironizovány 

zákony habsburské monarchie.
206

 Zde alegoricky tepe mimo jiné absolutistické způsoby 

Josefa II., který mění zákony, aniž by je předtím předložil zástupcům lidu k posouzení.
207

  

Smrt Josefa II. a hrozba revoluční nákazy z Francie povzbudila i konzervativní literáty 

v zápase o restauraci. Protagonistou vídeňské protiosvícenské publicistiky se stal Leopold 

Alois Hoffmann, jenž ještě za Josefovy vlády zásadně změnil své smýšlení. Kdysi jeden 

z předních josefinistických autorů a také iluminát se tak nyní stal horlivým bojovníkem proti 

osvícenství, zednářství a revoluci. Přitom se navíc těšil podpoře císaře Leopolda II.
208

 

Hoffmannovým nejhlasitějším protihráčem se stal právě Franz Xaver Huber a právě v této 

době společně s Franzem Guolfingerem von Steinsberg vydával ve Vídni na časopis Das 

politische Sieb, „prosívající“ aktuální politické dění. Toto periodikum se stalo tribunou 

„osvícenské“ strany a přispíval do něho kupříkladu též Josef von Sonnenfels. Tito literáti 

vynaložili velké úsilí, aby dokázali, třebaže to neodpovídalo skutečnosti, že císař Leopold 
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nepodporuje Hoffmanna v jeho protiosvícenském boji.
209

 Huber nyní projevil nemalou 

odvahu a pod pravým jménem vydal brožuru s názvem Kann ein Schriftsteller, wie Herr 

Professor Hoffmann, Einfluß auf die Stimmung der deutschen Völker, und auf die Denkart 

ihrer Fürsten haben? Brožura vznikla jako odpověď na otázku francouzského učence 

a novináře Laveauxe, s nímž byl Huber pravděpodobně v korespondenčním styku a který byl 

později aktivním jakobínem.
210

 Pisatel zde podrobil svého soupeře tvrdé kritice a ukazuje, že 

Hoffmann si zcela neprávem přisvojuje podporu císaře, proslulého přece svými osvícenými 

toskánskými zákony. Protivníka se snaží také znevěrohodnit uváděním příkladů jeho údajných 

mezer a neznalostí.
211

 

Byl to však právě tento spisek, který podnítil panovníka k tomu, že jasně projevil, 

komu patří jeho náklonnost. Hubera okázale odmítl přijmout v audienci se zdůvodněním, že 

jde o „najatého veřejného pisatele hanopisu“, a tuto zprávu nechal zveřejnit v Hoffmannově 

časopise.
212

 O několik dní později znevážený spisovatel ukončil své působení v Das politische 

Sieb.
213

 Z této doby máme také zprávy o jeho členství v tajném spolku, jenž měl propagovat 

konstitucionalistické myšlenky. Kromě toho byl patrně iluminátem.
214

 

Huberovy osudy v době po roce 1792 jsou spletité, dosti nejasné a v dosavadní 

literatuře popsané poněkud spoře. Nevíme nic o tom, že by se v souvislosti se stíháním 

„vídeňských jakobínů“ dostal do skutečných potíží, ovšem pozdější policejní akta z r. 1809 

uvádějí, že je znám „již delší čas“ jako velmi podezřelý člověk sympatizující s Francouzi. 

Tytéž záznamy zmiňují, že Huber žil tehdy po nějakou dobu v emigraci.
215

 Jeho díla ovšem 

vycházela dále ve Vídni. 

Podobně jako Franz Guolfinger von Steinsberg i Huber se dal za restauračního režimu 

především do služeb dramatu. Napsal několik veseloher, významnější jsou však jeho libreta, 

například k operám poměrně významného skladatele Petera Wintera a také Franze Xavera 

Süßmayra (známého zejména dokončením Mozartova Requiem). Roku 1797 se Huber 

ve Vídni oženil s pianistkou a hudební skladatelkou Walburgou Willmannovou a jedním 

ze svědků byl právě Süßmayr.
216

 Snad přes rodinu své manželky se dostal Huber do kontaktu 
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s Ludwigem van Beethovenem a právě pro něho napsal libreto k oratoriu Christus 

am Ölberge, jedinému dílo tohoto žánru, které velký skladatel složil.
217

 

Z let 1792 a 1800 pocházejí také Huberova díla historická. První z nich je věnováno 

Josefovi II. a je pojmenováno Geschichte Josephs II. Dílo ovšem nepojednává o císařově 

samotné vládě, jak by se mohlo zdát, nýbrž spisovatel se zde zabývá pouze obdobím do roku 

1780, přičemž nejvíce pozornosti zde spisovatel popřává vojenským dějinám, snad 

pod vlivem své válečné zkušenosti. V díle je patrná oddaná loajalita k panovnickému domu; 

ostatně také vyšlo ve Vídni pod pravým jménem.
218

 Daleko zajímavější a důležitější je druhý 

historický spis, Beytrag zur Characteristik und Regierungs-Geschichte der Kaiser Josephs II., 

Leopolds II und Franz II. Tato kniha již vyšla anonymně v Paříži v „osmém roce francouzské 

republiky“, tj. v roce 1800, a v Rakousku byla zakázána.
219

 O Huberově autorství se sotva dá 

pochybovat, jednak o něm hovoří policejní záznamy
220

, jednak tomu odpovídá ideové 

zaměření díla a konečně se tu nachází i autobiografické pasáže, kde ovšem předstírá, že jde 

o někoho jiného.
 221

 Na rozdíl od předchozího spisu (a ve zřejmé návaznosti na něj) se tu 

Huber soustředí na léta vlády uvedených panovníků a jasně projevuje svá stanoviska, v nichž 

je však někdy těžké odlišit ironii od vážně míněných slov. Pohled na Josefa II. je tu trochu 

překvapivě dosti kladný, vyzdvihuje se zrušení nevolnictví nebo tolerance nekatolíků.
222

 

Autor také chválí josefínskou svobodu tisku,
223

 stejně tak se ztotožňuje s Josefovou „očistou“ 

náboženství
224

 a vůči prvkům tradiční víry potíraným Josefem projevuje silně ironizující 

postoj.
225

 Obviňuje dokonce duchovenstvo, že prostřednictvím zpovědnice svádělo věřící 

k nepokojům, např. v Rakouském Nizozemí.
226

 Hodně prostoru věnuje také kritice šlechty.
227

 

Kdyby byl Josef II. žil déle, nikdy by se jistě nepřipojil k protifrancouzské koalici.
228

 Přestože 

měl císař mnoho chyb, byl otevřený kritice, jako příklad slouží jeho vstřícnost k autorovi 
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Schlendriana.
229

 Nejvíce panovníkovi vytýká válku s Osmany a, jako už dříve, absolutistické 

způsoby.
230

 Naopak císař Leopold je hodnocen dosti kriticky, vždyť dával přednost šlechtě 

před lidem.
231

 Právě za jeho vlády bylo umožněno duchovenstvu a spojeným silám vyvolat 

„naprostou temnotu“, která se později rozšířila po celé monarchii.
232

 Aby byla potřena 

nevěra, byla podporována pověra – bylo tedy dovoleno lidu mařit čas poutěmi a procesími.
233

 

Huber také obsáhle popisuje činnost Hoffmanna, s nímž zde dlouze polemizuje.
234

 Největší 

prostor ale dostává František II., který je terčem největší kritiky. Svoboda tisku byla za jeho 

vlády zrušena
235

 a nastal nesprávným způsobem vedený boj proti revoluci (Huber se tu přímo 

neprojevuje jako její oddaný stoupenec), přestože žádná prý Rakousku nehrozila.
236

 Navzdory 

tomu se ale raduje z vítězství císařských zbraní nad Francouzi, byť ne bezvýhradně.
237

  

Jasný rozchod s habsburským domem ale znamenalo Huberovo poslední angažmá; 

stalo se tak v roce 1809, v době, kdy francouzská vojska okupovala i samotnou Vídeň. Tehdy 

se připojil k  Johannu Christophovi von Aretin, významnému bavorskému historikovi 

a Napoleonovu stoupenci, který se nyní zdržoval ve Vídni, a společně v době rozkladu 

cenzury vydávali časopis Der Morgenbote, s podnázvem Eine Zeitschrfit für die 

österreichischen Staaten. Časopis byl anonymní, nicméně autoři byli později zjištěni 

rakouskou policií.
238

 I zde samotný název naznačoval program – tvůrci časopisu chtěli být 

zvěstovateli nového zítřejšího světla. Odkazujíce se na Josefa i Napoleona, zamýšleli autoři 

přispět k poučení obyvatelstva.
239

 Gustav Gugitz předpokládá, že Huberovým dílem je 

především první (ze tří) čísel. Hned první příspěvek je velmi výstižný – pisatel ve stížnosti 

adresované Napoleonovi poukazuje na „zlořády“ v rakouské říši (mimo jiné se zde opět 

objevuje nepřátelství k mnichům) a žádá se, aby poměry zásadně změnil a udělil monarchii 

ústavu.
240

 V jiných článcích je potom oslavována svoboda tisku
241

 či vyzdvihováno 

hospodářské bohatství Čech, které ale není dostatečně využito;
242

 pro zajímavost dodejme, že 

                                                           
229

 Tamtéž, s. 56–57. 
230

 Tamtéž, s. 62 an. 
231

 Tamtéž, s. 83. 
232

 Tamtéž, s. 91. 
233

 Tamtéž, s. 94. 
234

 Tamtéž, s. 105 an. 
235

 Tamtéž, s. 199. 
236

 Tamtéž, s. 253–254. 
237

 Tamtéž, s. 423 an. 
238

 GUGITZ. Gustav, Ein Deutschböhme als literarischer Parteigänger der Franzosen im Jahre 1809... Zde 

důkladný popis této epizody. 
239

 Der Morgenbote. Eine Zeitschrift für die österreichischen Staaten I, s. l. (Wien) 1809, s. 3. 
240

 Tamtéž, s. 5 an. 
241

 Tamtéž, s. 11. 
242

 Tamtéž, s. 59 an. 



38 
 

se tu objevuje zjevně účelová zmínka o odkazu Přemysla Otakara II.
243

 Mimoto je zde 

například otištěno pojednání o Josefovi II., přetištěné z druhé Huberovy knihy na toto téma.
244

  

Vydávání Der Morgenbote ovšem vzalo zanedlouho za své s odchodem Francouzů. 

Huber si jistě uvědomoval, že jeho další pobyt v rakouském císařství nepřipadá v úvahu 

a opustil monarchii také. Zdržoval se v Bavorsku a záhy, v roce 1814, zemřel v Mohuči.
245

 

Franz Xaver Huber nepatřil k osobám, které ve druhé polovině 18. století zásadně 

určovaly směr dějin. Právě on a jemu podobní autoři (včetně nenáviděného Hoffmanna) 

druhotného významu však položili základy k  publicistice a politické literatuře v habsburské 

monarchii a podíleli se na utváření „veřejného mínění“ emancipující se střední vrstvy. 

Pro Hubera byla zároveň jeho tvorba klíčovým prostředkem obživy. Přitom byl nepochybně 

přesvědčeným osvícencem. Zdráháme se jej však označit za josefinistu, pokud pod tímto 

pojmem rozumíme stoupence rakouského státem řízeného osvícenství. Zpočátku se Huber 

patrně s politikou Josefa II. plně ztotožňoval, později ji však počal posuzovat z hlediska 

„ryze“ osvícenské ideologie a nakonec se s Habsburky rozešel. Těžší je tázat se na jeho 

náboženské smýšlení. Až do pozdních let svého života se ve svém díle tu a tam hlásí 

k „očištěnému“ náboženství, do jaké míry ovšem ono ovlivňovalo jeho život, nelze dost dobře 

určit, nejspíše ale nebyl nikterak víře oddaným člověkem. Celkově v jeho tvorbě zaujímala 

náboženská tematika vedlejší roli; pokud se jí věnuje, pak většinou v podobě více či méně 

ostré satiry. Úplné zhodnocení osobnosti a díla Franze Xavera Hubera zůstává v každém 

případě úkolem pro další badatele. 

E. Ostatní autoři 

Autorem jediného podepsaného článku v celém časopise Religion und Priester je 

Johann Heinrich Wolf (1745–1784); jeho příspěvek se týká úcty obrazů z dějepisného 

hlediska.
246

 Wolf byl exjezuita a působil mimo jiné jako profesor poetiky na malostranském 

gymnáziu (od roku 1776). V roce 1783 byl potom jmenován profesorem všeobecných dějin 

na filozofické fakultě pražské univerzity. Již následujícího roku však zemřel. Tiskem vydal 

například souhrnné zpracování českých dějin pro mládež a zajímavá je také úvodní přednáška, 
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kterou na fakultě pronesl a která pojednává o filosofii dějin. Jeho dílo je proniknuto 

osvícenskými ideami.
247

 

Franz Expedit von Schönfeld (1745–1807) nebyl v pravém smyslu přispěvatelem 

Religion und Priester. V časopise bylo ale otištěno jeho kázání o loretánské litanii, které bylo 

vydáno i samostatně, a proto jej zde zmiňujeme v této kapitole. Franz Expedit von Schönfeld 

byl bratrem slavného nakladatele a podobně jako Wolf byl exjezuitou. Působil mj. jako 

gymnaziální a univerzitní profesor rétoriky a jako děkan v Zásmukách.
248

 V jeho díle se 

zvláštním způsobem mísí tradiční katolická zbožnost s osvícenstvím, což je patrné i na onom 

kázání. V české historiografii je dobře znám ze sporů o svatého Jana Nepomuckého 

v osmdesátých letech. Jiné své kázání, které přitom paradoxně směřovalo k obhajobě císařovy 

církevní politiky, totiž vystavěl na tradičním obrazu tohoto světce a za to se mu dostalo tvrdé 

kritiky.
249

  

Kdo se skrývá za zkratkou „J. S.“, kterou je podepsán článek o otázce liturgického 

jazyka, nebylo možné zjistit. Právě tak nevíme, z čí ruky pocházejí otištěné dopisy, 

přinejmenším listy o náboženském indiferentismu a přínosu řeholníků jsou téměř jistě pravé. 
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5. NÁBOŽENSKÉ MYŠLENÍ V RELIGION UND PRIESTER 

A. Doba a program 

Druhá polovina 18. století představuje v náboženských dějinách střední Evropy 

zásadní zlom. I do zdejšího katolického prostředí pronikly osvícenské myšlenky a hluboce 

zasáhly teologické myšlení i církevní život. Zatímco pro francouzské či anglické osvícenství 

byly příznačné sklony k otevřenému opuštění křesťanského a vůbec nadpřirozeného 

náboženství ve prospěch náboženství přirozeného, deismu či dokonce ateismu, v zemích 

německé kulturní oblasti, kam tehdy musíme počítat i české země, působilo osvícenství jinak. 

Právě zde totiž převládají snahy o smíření osvícenství a náboženství, popř. přímo osvícenství 

a katolicismu. Bylo přitom na co navazovat – rané osvícenství se v habsburské monarchii 

často setkává s pozdním jansenismem a velký vliv také mělo dílo Ludovica Antonia 

Muratoriho, kriticky posuzující mnohé prvky barokní zbožnosti a zdůrazňující lásku 

k bližnímu a vnitřní opravdovost v náboženském životě. Dalším zásadním činitelem byly 

státně-církevní snahy za vlády Marie Terezie a zvláště Josefa II. Působení osvícenství 

na katolicismus se u různých osobností lišilo – někdy se více méně omezuje např. na odpor 

k aristotelské filozofii (Josef Stepling či Stanislav Vydra
250

), jiné, například mladého Josefa 

Dobrovského, přivedlo naopak k závažným pochybnostem o samých základech křesťanské 

víry.
251

 

Pro pokusy najít smír mezi katolicismem a osvícenstvím se v historiografii 20. století 

navzdory vší kritice ujal pojem „katolické osvícenství“ (nejprve ovšem jakožto „církevní 

osvícenství“). Asi nejvýznamnější současný badatel v tomto směru Ulrich Lehner (původně je 

to ovšem definice italského historika Maria Rosy) rozumí tímto termínem reformní hnutí 

uvnitř církve, které je spjato s osvícenským hnutím a osvícenským absolutismem.
252

 Na rozdíl 

od jiných významných historiků jako např. Fritz Valjavec chápe ovšem Lehner katolicitu 

poněkud vágně podle všeho na základě pouhého subjektivního kritéria. I proto považujeme 

jeho pojetí za nedostačující.
253

 

Časopis Religion und Priester je pozoruhodný tím, že v něm jsou zastoupeny takřka 

všechny typické prvky tohoto ideového směru, který bývá katolickým osvícenstvím nazýván 
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– kritika tradiční zbožnosti, celibátu, mnišství, téma liturgického jazyka či problém vztahu 

k jinověrcům.  

Program časopisu naznačuje již zmiňované oznámení v Schönfeldových novinách 

z července 1782. Zde se píše, že společnost autorů si vytkla za svůj cíl předkládat úvahy 

o nezbytnosti pravého náboženství, nezbytných vlastnostech duchovních a různých dalších 

záležitostech z této oblasti. Přitom je zdůrazněno, snad za účelem získat i konzervativnější 

čtenáře, že časopis nebude otiskovat nevhodné řeči o tajemstvích víry či posměšky vůči 

kněžím, na druhou stranu ovšem ani nepřiměřené „roztahování“ (Ausdehnung) svatých 

pravd. Špatným křesťanům budou příspěvky sloužit ku poučení a dobří se nad nimi jistě 

nebudou pohoršovat. Toužebným cílem je zlepšení mravního charakteru duchovenstva i lidu a 

prosazení myšlenky snášenlivosti. To je prý nanejvýš potřebné – jako důkaz předsudků se tu 

uvádějí nepokoje věřících v Spomyšli na Mělnicku, které zabránily pohřbít tělo nekatolíka na 

katolickém hřbitově (Cronovo opakované téma!). Naopak jako vzor je představen chudý muž, 

který před málo dny statečně zachránil cizí dítě z vod Vltavy.
254

  

Záměry časopisu objasňuje také úvodník v prvním čísle nazvaný An den Leser.
255

 

Na rozdíl od onoho oznámení z novin je tento text hluboce josefinistický. Vyzdvihuje se 

císařovo úsilí o „čisté“ náboženství, z něhož budou vykořeněny špatné vynálezy. Přitom všem 

má panovník i své protivníky, nepřátelé lidí a bigotní hlupáky, kteří stojí v cestě jeho snahám. 

A právě ztížit jim jejich počínání je jedním z cílů autorů.
256

 Program je shrnut výstižnými 

slovy: „Ukazovat zlořády v náboženství, horlit proti nim, představovat náboženství z jeho 

pravé stránky, navrhovat prostředky k osvícení a sjednocení, prozrazovat kázeňské zákony, 

které ztěžují cestu ke štěstí společnosti, a ukazovat na ně prstem, rozvíjet povinnosti 

služebníků náboženství, pozorovat jejich počet, živobytí, výchovu, poměry, postavení a úřady, 

chvályhodné a odsouzeníhodné zvyky, dobrou i špatnou pozici, vědění a mravy, bez osobních 

narážek kárat, zkrátka učinit předmětem našeho spisu náboženství a kněze, to bude cílem naší 

práce.“
257

 Jak vidno, došlo tu k určitému posunu: zatímco v ohlášení byl naznačen takřka 
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výlučně pozitivní program, objevuje se zde nyní nové důležité hledisko, kritika stávajících 

poměrů a boj proti „bigotním“ odpůrcům. 

Zmínka o „pozorovatelské“ roli by mohla vést k dohadu, že Religion und Priester je 

možné zařadit mezi tzv. morální týdeníky.
258

 S domněnkou, že původním cílem autorů bylo 

vydávat časopis tohoto žánru, přichází v literatuře Christopher Spehr; usuzuje tak hlavně 

na základě názvu a povahy prvních příspěvků.
259

 Tomu ovšem rozhodně nenasvědčuje 

původní avizo, dosti teoretický obsah ani periodicita. Proto tento názor nesdílíme, výstižnější 

se zdá být označení Religion und Priester prostě jako náboženského časopisu, ačkoliv určitá 

inspirace morálními týdeníky zajisté není vyloučena. 

Zbývá zastavit se právě u otázky inspirace autorů Religion und Priester a u vlivů, 

které se v časopise projevují. Nezdá se, že by časopis měl nějaký vzor, kritika kázání jím 

mohla být jen velmi omezeně. Jak už bylo uvedeno, v habsburské monarchii byl téměř jistě 

prvním svého druhu. Bylo již řečeno, že Huber měl do velké míry čerpat inspiraci z přednášek 

svých profesorů na německých protestantských univerzitách v Göttingenu, Jeně a Lipsku. 

V textu se potom přímo v době Huberovy redakce setkáváme s odvolávkami na 

severoněmecké intelektuály Augustina Ludwiga von Schlözera
260

, Friedricha Nicolaie
261

 a 

Ludwiga Timothea Spittlera
262

. Z dalších protestantských učenců je už v prvním čísle zmíněn 

v habsburské monarchii oblíbený Christian Fürchtegott Gellert
263

 a citován je také spis 

Freymüthige Briefe über das  eligionsvereinigungswesen, pocházející od teologa Gottloba 

Nathanaela Fischera.
264

 Kromě toho je ve stejném čísle zmíněno také dílo jiného luteránského 

teologa Johanna Timothea Hermese.
265

 V polemikách proti celibátu se potom například 

vyskytují narážky na dobové vlivné dílo Dringende Vorstellungen an Menschlichkeit und 

Vernunft, um Aufhebung des ehelosen Standes der katholischen Geistlichkeit.
266

  V této 

souvislosti je vícekrát citováno také dílo Avantages Du Mariage od francouzského odpůrce 
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celibátu abbé Desforgese.
267

 S odkazy na Encyklopedii či hlavní francouzské osvícence se tu 

však nesetkáváme. 

B.  „Ukazovat zlořády v náboženství“ 

Pojem „Mißbrauch“ (zlořád, zlozvyk, nešvar, zneužití) je jedním z důležitých výrazů 

v německém osvícenském slovníku.
268

 V náboženském kontextu sloužívá jako pojmenování 

církevních zvyklostí či různých lidových praktik, které jsou nyní vnímány jako nežádoucí 

a pověrečné. Kritika různých pověr, které se objevovaly v souvislosti s církevními 

zvyklostmi, přirozeně nebyla ničím novým a objevuje se též v mravokárných kázáních či 

spisech i v době baroka.
269

 Osvícenští autoři ovšem přenášejí kritiku na církevní zvyklosti 

samotné. Například významný vídeňský publicista Joseph Richter věnoval „zlořádům“ 

v církevním prostředí hned dvě knihy, v nichž vypočítává tyto zvyky – jde třeba o nadměrné 

posty, nevhodnou liturgickou hudbu, svěcení různých předmětů, poutě, bratrstva či 

odpustky.
270

 S podobnou kritikou se setkáváme v pražském prostředí mimo jiné též 

v týdeníku Geißel der Prediger.
271

 

V Religion und Priester se slovo „zlořád“ objevuje nesčetněkrát a slouží právě 

k pojmenování mnoha prvků tradiční zbožnosti. Ve čtrnáctém čísle je tento výraz dokonce 

přesně definován: „Zneužití (zde překládáme kvůli lepší návaznosti takto – pozn. autora) věci 

spočívá v tom, že ji buď nepoužívám dle jejího určení, nebo že zacházím v jejím použití příliš 

daleko.“
272

 Se zlořády bývá také spojena nebo z nich pramení pověra, což je rovněž velmi 

častý pojem v časopise, někdy dokonce užívaný jako synonymum anti-osvícenství. Pověra je 

potom „silnější důvěra v obřadní věci než v Boha samého; uctívání týchž, víra v nadpřirozené 

síly stvořených věcí a ve všechno to, co je proti příkazům Věčného, skrze co se umenšuje nebo 

znesvěcuje síla, moc a vznešenost všemohoucího Boha a všechna nevkusná mínění, která 

odporují rozumu a náboženství.“
273

 Je zřejmé, že tyto definice jsou velmi tradiční,
274

 
 

uplatnění těchto pojmů je ovšem, jak se přesvědčíme, velmi široké. 
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Příkladem zlořádu jsou kupříkladu četné poutě, mířící k proslulým milostným 

obrazům. Věřící putují na místo s důvěrou, že budou vyslyšeni, přitom ale vkládají důvěra 

v moc obrazu samého. Právě zde byl prý zneužit původní účel těchto poutí, ty totiž byly 

původně pouhými chvalitebnými návštěvami kostela lidmi z míst, kde žádné kostely 

nestály.
275

 Je však škodlivým omylem domnívat se, že Bůh někde vyslyší modlitbu spíše než 

jinde, upřednostňování nějakého místa nebo času by prý odporovalo všudypřítomnosti či 

všemohoucnosti Boží; autor článku (zde se jedná pravděpodobně o Hubera) cituje se 

zalíbením výrok básníka Alexandra Popa, že „celý svět je oltářem Věčného“.
276

 Dalším 

důvodem, proč jsou poutě škodlivé, je to, že jsou kvůli nim zanedbávány jiné povinnosti 

a vznikají hmotné škody.
277

 Konečně poskytují prý poutě mnoho příležitostí pro nežádoucí 

styky mladých lidí a to vede k nemravnostem.
278

 Již vzhledem k mylným názorům lidu nelze 

tedy poutě trpět.
279

 Nejbezpečnější cestou je uzavřít vyhledávané kostely, neboť dosavadní 

opatření nevedla k dostatečnému výsledku, kterým by byl zánik poutí.
280

 

Zvonění při bouřích je rovněž velkým zlořádem a vede k největším pověrám. Zvyk se 

údajně zrodil z víry v čarodějnice, kdy zvony měly oslabit jejich škodlivé rejdy.
281

 Dosti 

zajímavá je polemika s pokusy hájit tento obyčej z fyzikálního hlediska.
282

 Tyto se odrážejí 

mimo jiné i s argumentem, že je, pokud by to skutečně platilo, pomýlené hnát bouři do polí, 

kde může zničit úrodu.
283

  

Příkladem zlořádu jsou také různá žehnání, jimž lid přikládá pověrečnou víru. Toto 

téma klade autor do souvislosti s mezi lidmi přežívající vírou v kouzla a čarodějnictví, která 

způsobila v minulosti tolik pronásledování (jako příklad se uvádějí šumperské procesy). 

I v minulosti se nalezli rozumní muži, ovšem, pokud nemlčeli a pokoušeli se šířit osvětu, byli 
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obžalováni jako kouzelníci a upáleni. Naopak velkými šiřiteli pověry, sledujíce tím svůj 

hmotný prospěch, byli mniši, zvláště z žebravých řádů.
284

 

Předmětem osvícenské kritiky jsou i lidové představy o očistci. Autor (patrně Huber) 

rozhodně uvádí, že nechce zpochybňovat nauku o časných trestech;
285

  stejně tak schvaluje 

modlitbu za zemřelé a praví, že je užitečná.
286

 Obrací se ale proti tomu, jak jsou věřícím 

předkládány obrazy očistcových muk
287

 – barvité líčení smyslových trestů totiž vede 

k materiálnímu chápání duše.
288

 Právě tak je odsuzováno počítání zádušních mší, které je 

spojeno s kupčením.
289

 Jako pověru pisatel odmítá i modlitbu k duším v očistci (formálně 

nikdy neschválený zvyk, který ale hájili i někteří významní teologové).
290

 

Náboženské obrazy vedou také k mnoha mylným představám. Mají sice svou 

vzdělávací úlohu, ale ta není nezastupitelná, vždyť největší část lidu už umí číst. Proto by 

nebylo nevhodné obrazy zrušit, aby se vymýtily pověry a zlořády.
291

 

O ničem v náboženství prý nemá lid tak chybný pojem jako o modlitbě, a proto o ni 

autor dlouze pojednává.
292

 Úkolem duchovních správců by mělo být navštěvovat domácnosti 

svěřených duší a podrobit dohledu jejich pobožnosti.
293

 Špatné chápání pramení nejvíce 

ze starých modlitebních knih, povětšinou napsaných mnichy, tyto knihy navíc nepůsobí na 

srdce člověka.
294

 Kromě toho jsou uváděny domněle závadné úryvky z nich – odmítána je 

například prosba k andělovi strážnému, aby chránil v noci lidskou duši, vždyť tuto moc má 

pouze Bůh, a proto musí být tato skutečnost výslovně zmíněna.
295

 Stejně tak se autor ohrazuje 

proti označení Panny Marie za „spolupříčinu naší spásy“ v jiné modlitbě i proti dalším podle 

něho nevhodně zvoleným výrazům a obratům.
296

 

Celý článek se vypořádává také s votivními dary v kostelích a drahocennými 

liturgickými potřebami. Pisatel se zejména snaží potírat „pověry“, které se s těmito pojí 
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a které způsobují nevoli prostého lidu při jejich odstraňování.
297

 Pravou obětí Bohu je totiž 

„zbožné, ctnostné srdce“. Z toho potom autor odvozuje, že jakýkoliv jiný dar nemá před 

Bohem žádnou cenu. Hmotné dary mají smysl jenom v případě darů bližním.
298

 Ve votivních 

darech nemůže mít ani Bůh, ani svatý žádné zalíbení.
299

 Pokud jde o liturgické potřeby, Bohu 

je prý lhostejno, zda jsou zlaté, stříbrné, železné nebo olověné.
300

 Boží sláva totiž nemůže být 

rozmnožena nějakými drahocennostmi.
301

 Tyto věci jsou naopak spíše znamením lidské 

marnivosti
302

 a náležejí státu, který má právo na majetek všech poddaných, vyžaduje-li to jeho 

blaho.
303

 Výtěžkem z drahocenností (jako příklad se uvádí i výzdoba svatovítské katedrály) by 

také mohli být obdařeni chudí.
304

 

C.  Svatí, jejich životopisy a zázraky 

Brojení proti přílišné úctě svatých a s tím spojené nadměrné důvěře v zázraky je také 

jedním z leitmotivů osvícenské kritiky v katolickém prostředí. Tyto nedostatky byly přirozeně 

počítány mezi „zlořády“ – zmíněný Josef Richter to také činí.
305

 Podobně je tato látka ze 

stejného hlediska probírána v Geißel der Prediger.
306

 Tematika svatých je však daleko širší, 

a proto pojednáváme o tomto tématu zvlášť. Sama úcta svatých totiž za zlořád považována 

nebývá, pouze je její chápání výrazně pozměněno. Rodí se také takřka nový ideál svatosti, 

odlišný od toho, jak jej představuje tradiční teologie a legendy.  

Úctě svatých a jejich životopisům je v Religion und Priester věnován celý obsáhlý 

článek, rozdělený mezi osmé a deváté číslo. Přílišný počet uctívaných svatých a jejich 

přehnaný a pověrečný kult je podle autora jednou z velkých překážek pro náboženské 

sjednocení.
307

 Proto se zabývá otázkou, kým je světec a jak by měl vypadat jeho životopis. 

Světec je člověk, jenž obzvlášť vyniká svými ctnostmi a proměnou života nad ostatními. Je 

dokonalý, což přirozeně neznamená, že by byl prost jakýchkoli slabostí. Ctnosti se musí 

projevovat i vnějškově – především v lásce k bližnímu. Ta se ukazuje kupříkladu v kázání či 

napomínání, modlitba naopak jako projev této ctnosti nestačí. Kontemplativní život tudíž pro 
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spisovatele cestou ke svatosti není; svatí poustevníci a mniši tudíž buď byli jiní, než jak je líčí 

legendy, nebo si nikterak nezasluhují tohoto jména.
308

 Podobně jako je tomu u zlořádů, došlo i 

zde ke změně prvotní správné praxe. Původně totiž svatořečení nebylo ničím jiným než 

pouhým představením k následování, později se ovšem spojilo s kupčením (autor se 

pohoršeně zmiňuje o tom, že v Olomouci se například sbírají u hrobu Jana Sarkandra peníze 

na jeho kanonizaci). Z toho, že každý řád usiloval o co nejvíce kanonizovaných, plynulo 

vymýšlení zázraků.
309

 Formální kanonizace jsou hodnoceny jako zbytečné, lid sám přece 

pozná, kdo si zaslouží úctu.
310

  

Autor ovšem také hájí úctu svatých proti obvinění, že se jim katolíci klanějí. Pro nižší 

vrstvy to sice platí, tam mnozí skládají ve světce větší důvěru než v Boha nebo věří, že jim 

tito pomohou sami ze své moci, katolické učení ale nic takového neříká. Stejně tak autor 

uznává jejich roli přímluvců. Činit ze světců patrony proti fyzickému nebo morálnímu zlu je 

však směšné a škodlivé, vždyť tito nemají sami ze sebe žádnou moc (o tom, že by se tak 

mohlo dít prostřednictvím přímluvy, autor neuvažuje). Spoléhání na pomoc světců navíc vede 

k zanedbávání vlastního snažení.
311

 

Životopisy svatých jsou nutné k tomu, aby byl lid naveden k pravé úctě. Ctnosti ovšem 

mají být popsány tak, aby každý, kdo životopis čte, v sobě nalézal sílu stát se rovněž tak 

ctnostným. Současné legendy potřebám nevyhovují.
312

 Především jsou odmítána líčení 

zázračných událostí, které již od počátku provází život světce. Další jejich vadou je, že se 

v nich popisují „andělské“ ctnosti, kterých člověk dosáhnout nemůže.
313

 Legendy také 

zkreslily život velkých mužů.
314

 Dalším nedostatkem legend je líčení nemorálního jednání 

v kladném světle, např. když svatý František z Assisi prodal zboží svého otce bez jeho vědomí 

a peníze použil na stavbu kostela.
315

 Žádá se tedy, aby se osvícení muži ujali práce sepsat 

rozumné životopisy svatých, z nichž by bylo vyloučeno vše zázračné a dobrodružné.
316

 

Zázrakům je věnováno v Religion und Priester mnoho místa. Zázrak je tu chápán 

tradičně jako něco, co sahá za hranice přirozenosti a nedá se nikterak řádně vysvětlit.
317

 

Zázraky může konat jedině Bůh a to jedině v důležitých případech. V biblických dějinách 
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(o biblických zázracích autor nikterak nepochybuje) a prvních staletích církve měly tyto 

události apologetický význam, byly nezbytné jako svědectví božského původu pravého 

náboženství. Zázraky k tomu, aby byla prokázána něčí svatost, jsou ovšem zbytečné. Proto 

soudí autor, že většina zázraků svatých je vymyšlena z nevědomosti ve snaze vysvětlit 

neznámé jevy.
318

 Podobně vybájené jsou i zázraky, jež se měly stát u milostných obrazů
319

 

(jako anekdotický příklad se uvádí známý příběh o zlodějově ruce v pražském kostele 

sv. Jakuba).
320

  

Úplně poslední článek v časopise Religion und Priester, Historische Nachricht von 

Loreto, je věnován právě kritice legendy o zázraku. Je naplněn břitkou ironií, která jakoby 

předznamenává Huberovu další tvorbu. Tématem je, jak vyplývá z názvu, slavná legenda 

o přenesení nazaretského domku anděly (jako podklad bylo vzato barokní zpracování 

od brněnského minority Cyrila Metoděje Medelského).
321

  

V souvislosti s úctou světců nelze konečně přejít mlčením přetištěné kázání 

zákupského děkana Franze Expedita von Schönfeld, jež se nachází v pátém čísle a je prvním 

příspěvkem z doby Huberovy redakce. Toto kázání je totiž jedním z příkladů určité názorové 

různosti v Religion und Priester. Schönfeld zde důkladně objasňuje mariánské tituly 

v loretánské litanii, obsahující přece tolik jakoby barokně znějících metafor, které Hubera 

tolik pohoršují. Nezapře sice v sobě osvícence, výklad je však laděn dosti tradičně; autor 

dokonce hájí i v této době silně zpochybňovanou víru v uchránění Panny Marie od dědičného 

hříchu. Císařské zrušení immakulátní přísahy na univerzitě totiž chtělo jenom zdůraznit, že 

nejde o článek víry.
322

  

D. Pohled na liturgii 

 Stranou zájmu osvícenců v církvi nezůstaly ani liturgické záležitosti. Smyslem těchto 

snah bylo především dosáhnout snadné srozumitelnosti a vnitřního i vnějšího zapojení se 

věřících. Toto úsilí souviselo také s osvícenským zdůrazňováním katechetického významu 

mše, která má lid poučovat a vést ke zbožnosti. Jistou úlohu sehrál také ekumenický aspekt 
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a vliv protestantismu
323

 a podobně jako v jiných případech i zde dochází k prolínání myšlenek 

jansenismu a osvícenství, dvou zdánlivě protikladných směrů. Již v brněnském semináři 

působící jansenisté Melchior Blarer či Joseph Lauber se zasazovali například o hlasitou 

modlitbu mešního kánonu či větší zapojení lidových jazyků do bohoslužby.
324

 Právě otázka 

liturgického jazyka se v českých zemích stala předmětem polemik – zúčastnil se jich 

například piaristický historik Mikuláš Adaukt Voigt
325

 zastávající i zde konzervativní 

stanovisko či moravský premonstrát Koerber, jenž byl naopak známým stoupencem novot.
326

 

Do liturgických úprav se vložil také Josef II., jenž například zakázal, aby v jednom kostele 

v jeden čas probíhalo více mší, s čímž souvisí zápověď budování nových bočních oltářů, 

německý bohoslužebný jazyk nicméně odmítl.
327

 

I v Religion und Priester nalezly zmíněné debaty odezvu. Otázkou liturgického jazyka 

se zaobírá obsáhlé pojednání od autora podepsaného nerozluštitelnou zkratkou „J. S.“ 

s výstižným názvem Vorstellung, dass die Einführung der Landessprache bey 

gottesdienstlichen Handlungen zur Andacht der christlichen Gemeinde ungleich mehr als der 

Gebrauch des Lateins beytragen würde.
328

 Článek má povahu takřka teologického traktátu 

a lze jej rozhodně označit ze všech příspěvků za nejpromyšlenější. Pisatel tu vychází 

od obecných úvah o přirozeném a nadpřirozeném náboženství (v tomto ohledu se k článku 

ještě vrátíme) a teprve poté přechází k předmětu samotnému. 

Vyloučení národních řečí z liturgie nebylo zvykem idealizované prvotní církve a má 

prý své kořeny v době přílivu barbarů do římské říše. Jejich jazyky se totiž vyznačovaly 

nedostatečností slovní zásoby, a proto nebyly schopny vyjádřit to, co latina nebo řečtina. 

Z toho plynula i jejich nevhodnost pro kult. To ovšem dnes již neplatí.
329

 Obyčeje prvotní 

církve mají svou obdobu i v Čechách: od cyrilometodějské misie se v Čechách sloužila 
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liturgie v zemském jazyce; tento obyčej měl vzít za své se zřízením pražského biskupství.
330

 

Pro zajímavost ještě dodejme, že autor, zdá se, vnímá utrakvismus jako pokračování „starého 

náboženství“.
331

 Vedle historického argumentu je neméně důležitý druhý: jak již plyne z titulu 

článku, zavedení lidového jazyka má přispět k větší zbožnosti věřících.
332

 Cílem 

bohoslužebného shromáždění (Versammlung) je totiž, aby laici připojili své modlitby 

k modlitbě kněze (autor chápe tradičně mši jako smírnou oběť
333

) a také, aby byli 

povzbuzování k nábožnosti. Pokud ovšem většina lidí nerozumí modlitbám, ztrácí tím prý 

shromáždění smysl.
334

 Naopak hlasité modlitby v lidovém jazyce by prospěly i mravům jako 

celku.
335

 

I Franz Xaver Huber (pravděpodobně) se dotýká liturgických otázek – klade důraz na 

společnou modlitbu a odmítá soukromé pobožnosti při mši. Vzorem v tomto mohou být 

protestanti, kde se všichni modlí společně a ve srozumitelném mateřském jazyce. Kněz ať 

tedy slouží mši nikoliv sám, nýbrž pro všechny a se všemi, jako v prvotní církvi. Místo 

ministrantů by měli raději knězi odpovídat všichni přítomní.
336

  

Ve druhé polovině 18. století sílilo také ve zřejmé souvislosti s osvícenstvím volání 

po úpravě kněžského breviáře. Objevovaly se tendence k jeho přeměně na knihu 

pro soukromou pobožnost kněze, navrhováno bylo také jeho zkrácení a zjednodušení (ale také 

větší rozmanitost), konečně také zmírnění jeho závaznosti.
337

 O breviáři je silně kriticky 

pojednáváno i v časopise Religion und Priester, a to hned v několika krátkých, na sebe 

navazujících příspěvcích. Breviář je příliš dlouhý, jednotvárný a vede k bezmyšlenkovitému 

odříkávání. Rovněž je velkou chybou to, že je přikázán pod těžkým hříchem. Král David, 

považovaný za autora žalmů, by prý sotva chtěl, aby „skrupulantský bigot“ k šílenství 

mumlal sedmkrát denně své žalmy.
338

 Autor proto navrhuje zrušení přísné povinnosti i zcela 

nové uspořádání modliteb.
339

 Na úkor breviáře by mělo být také více času věnováno studiu 

Písma.
340
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E. Mniši – ztělesnění „tmářství“ 

Bylo již zmíněno, že mnišský stav byl jedním z terčů brožurové literatury. Řeholník 

obecně patřil v osvícenské literatuře k nejneoblíbenějším osobám. Řeholní život byl 

odsuzován jako neužitečný, popírající přirozenost, šířící pověry či parazitující na zbytku 

společnosti.
341

 Kritiky řádů měly často ostře satirický ráz: zde je bezpochyby nejznámějším 

dílem mnohokrát v různých jazycích vydaná „Monachologie“ (pravým německým názvem 

ovšem Neueste Naturgeschichte des Mönchthums) z pera Ignáce Borna, výrazné postavy 

nejen českého osvícenství. V ní autor přirovnává mnichy ke škodlivému hmyzu a jednotlivé 

řehole popisuje jakožto živočišné druhy.
342

 Protimnišských pamfletů bylo ovšem daleko více, 

zmiňme jen Eybelův spis Sieben Kapitel von Klosterleuten
343

 či zde zmíněné brožury vydané 

pod jménem Anton Schrautzer. Tvrdá kritika řeholí se nachází také ve známé Knize Josefově, 

v češtině zpracované Krameriem.
344

 Naopak na obranu řádů vystoupil v této době kupříkladu 

František Faustin Procházka v časopise Über die Broschüren unserer Zeit v době brožurové 

války v Praze roku 1782. Velké kontroverze podnítila též blízce příbuzná a vysoce aktuální 

otázka, zda si stát může osobovat právo rušit řeholní sliby. Původně se jednalo o polemiku 

zmíněného lvovského kanonisty Franze Xavera Gmeinera s kardinálem Migazzim; záhy však 

našla ohlasy i na české půdě. Gmeinera v apologii této pravomoci státu vehementně podpořil 

již zmíněný moravský premonstrát Řehoř Norbert Koerber svým spisem Die Klostergelübden 

sind nicht unauflöslich. Na tento spis potom reagoval obsáhlou kritikou brněnský exjezuita 

Ondřej Matěj Vondrášek.
345

 

V Religion und Priester se kritika mnichů a mnišství objevuje hojně a je jí věnována 

řada článků různého charakteru. Sotva bychom, pomineme-li jeden článek, nalezli místo, kde 

by slova mnich či mnišský (Mönch, mönchisch) neměla pejorativní význam. Z doby 

„Schrautzerovy“ redakce pochází krátký příspěvek Menologien und Ordenstraditionen. 

Autor, (pravděpodobně) sám řeholník, zde především kritizuje nejrůznější naivní legendy, 

které si prý mniši vymýšlejí – o cestách na měsíc a mnoha zázracích a zjeveních. Mimo to 

projevuje svůj soucit s „uvězněnými“ jeptiškami a vyzývá je k vděčnosti vůči císaři (srv. 

výše). Jak by tedy měla vypadat budoucnost? Především musí mniši obdržet nové správné 
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knihy a také by měly být odstraněny „pověrečné“ malby ze stěn v klášteřích.
346

 Dokonce 

připouští, že jednou by mnišství mohlo zaniknout.
347

 V „pražských“ číslech se už s žádným 

článkem, jenž by se soustředil na kritiku mnišství, nesetkáváme – zda to nějak souvisí se 

skutečností, že redaktorem byl řeholník, je těžké určit. 

Zastavit se ovšem musíme u pozoruhodného příspěvku Etwas vom Mönchstande. Ten 

je jednou z jistých „anomálií“ v časopise a také posledním textem z doby „Schrautzerovy“ 

redakce. Jde o dopis zaslaný redakci a jeho autor se označuje za protestanta,
348

 těžko je ovšem 

možno skrýt pochyby, zda nejde o fikci s cílem posílit váhu argumentace. Pisatel si nejprve 

stěžuje na dobu, kdy je řádové duchovenstvo tupeno a jeho pověst hanobena, právě to jej 

pohnulo k sepsání dopisu.
349

 Existence špatných mnichů nikoho neopravňuje 

k zevšeobecňujícím odsudkům a samozřejmému přisuzování záporných přívlastků (právě 

těch, na které se v Religion und Priester narážíme) řeholníkům. Pisatel dokonce přirovnává 

pohrdání mnichy k pohanskému opovrhování křesťany.
350

 Cílem autora je naopak představit 

zásluhy řeholníků a slavné řeholníky – jmenuje např. svatého Řehoře (Velikého), 

sv. Benedikta a sv. Anselma, z pozdějších velikánů Mabillona, Steplinga či Bellarmina (!). 

Výslovně chválí dokonce i tolik nepopulární jezuity.
351

 Jako zásluhy řeholníků vypočítává 

především podíl na christianizaci Evropy a také šíření vzdělanosti a kultury.
352

 Zajímavé 

na článku je také takřka obrácené používání „světelné“ terminologie, tak populární v polemice 

s „tmářstvím“. Mniši jsou pro zde nazváni „velkými světly církve“
353

 a šiřiteli „osvícení“ 

( ufklärung), bez nich by svět zůstal v „temnotách“.
354

 Konečně nám budiž dovoleno vrátit se 

k hypotéze, že za pseudonymem Anton Schrautzer se skrývá Joachim Cron. Musí totiž být 

nezbytně náhodou, že poslední příspěvek z doby první redakce má právě takové vyznění? 

Nedošlo u Crona k určitému posunu ve světonázoru směrem k umírněnějším stanoviskům 

a nemůže být nakonec tento dopis fikcí a jeho dílem, vystihujícím onu proměnu?  
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 V době Huberovy redakce zaujímá kritika řeholí daleko více místa. První příspěvek, 

laděný v duchu drsné bornovské satiry, si bere na mušku kapucínský řád – v osvícenské době 

mimořádně neoblíbený. Autor si klade otázku, kým je kapucín, a poté v ironickém duchu 

objasňuje, kým kapucín není a proč. Kapucín není anděl ani duše z očistce – na to je příliš 

oddán svým tělesným potřebám. Svatým také není – to je jen vnější zdání.
355

 Kapucín je 

ovšem člověk, ale není jako ostatní lidé. Odpověď je tedy taková, že kapucín je právě jenom 

kapucínem.
356

 

Jiný článek pojednává o aktuálním tématu řeholních slibů. Podle Hubera (na jeho 

autorství tu ukazují jasně příklady z českých dějin
357

) si císař přeje řehole, které rozhodně 

nepatří k podstatným složkám náboženství, ve svých državách zrušit.
358

 Řeholníci jsou tu 

popisováni jako velmi škodlivý živel. Předsudky se v jejich klášterech pevně udržují, a to buď 

kvůli prostoduchosti řeholníků, nebo v důsledku slibu poslušnosti. A právě na sliby soustředí 

autor svou pozornost.
359

 Aby byly sliby bohulibé, musí být rozumné, užitečné a splnitelné, 

a právě pod tímto zorným úhlem chce Huber hledět na jednotlivé sliby.
360

 Slib chudoby vede 

k zahálce a žebrání a nebývá dodržován. Proto je neplatný a k jeho zrušení stačí vůle 

panovníka. Právě tak odsuzuje autor slib poslušnosti – dokonalé sebezapření vlastní vůle 

bez rozumné příčiny je totiž vlastností dítěte nebo blázna.
361

 Nejvíce prostoru je ale věnováno 

slibu čistoty, který je ze všech nejnerozumnější.
362

 V Písmu svatém se prý nenacházejí žádná 

slova, jež by radila k bezženství;
363

 výjimkou jsou listy svatého Pavla, které ovšem mají být 

vykládány v jiném smyslu.
364

 I kdyby ale apoštol skutečně k celibátu „z entuziasmu“ radil, je 

záslužnějším
365

 a Bohu milejším manželský stav, jenž je spojen se svátostí.
366

 Žádný rozumný 

člověk nemůže slibovat zdrženlivost na celý život. Pohlavní pud přece náleží k přirozenosti 

člověka a popřít ho znamená zapřít lidství a činit se „éterickou bytostí“. Je to tedy také projev 

pýchy.
367

 Pisatel ještě uvádí typický populacionistický argument převedený do teologické 
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roviny – celibát totiž omezuje narůst populace, čímž má být umenšována Boží sláva: „Zda 

neuniká skrze stav bezženství větší část Boží slávy? Věříme, že Věříme, že ano… Čím více lidí, 

tím více je Bůh chválen, kdo tedy brzdí zvětšování lidstva, brzdí Boží slávu.“
368

 Odporovat 

neustále tělesným náklonnostem není možné, ba dokonce jsou pak tito lidé sváděni 

i k nepřirozeným hříchům.
369

 Ani slib zdrženlivosti nepotřebuje nikoho jiného ke zrušení než 

panovníka.
370

 A nejen to, autor se dokonce ptá: „Může tedy být takový slib v rozumném státě 

trpěn? Odpovídáme záporně. Neboť tento slib je proti přirozenému a zjevenému zákonu, je 

proti rozumu, proti prospěchu státu a každý vladař je oprávněn tento ze své vlastní moci 

zrušit, aniž by žádal Vatikán o dovolení.“
371

 Zmínka je konečně i o jeptiškách, které jsou 

podobně jako u „Schrautzera“ především předmětem soucitu.
372

 

Podobně jako „Schrautzer“ ve své brožuře i Huber pokládá za vhodné podat čtenáři 

svůj výklad o dějinách mnišství.
373

 Počátky mnišského života klade do souvislosti 

s pronásledováním křesťanů a předchůdce řeholníků spatřuje v těch, kteří ve strachu prchali 

na nepřístupná místa.
374

 K těm se potom připojil z horlivosti svatý Antonín, který také založil 

první řád.
375

 Není také bez zajímavosti, že řeholí svatého Benedikta pokládá za „velmi 

rozumnou“,
376

 naopak dominikáni jsou pro něho negativním symbolem inkvizice.
377

 Hodí se 

nyní zmínit také Huberův pohled na řád milosrdných bratří, který se projevuje na jiném místě. 

Tento řád je podle něho prospěšný, neboť přináší společnosti užitek svou péčí o nemocné.
378

 

První mniši byli pracovití, někdejší mnišskou chudobu tu najednou autor popisuje dokonce 

s jistým obdivem. Později ovšem začaly řády bohatnout různým způsobem, ať už dary nebo 

díky „pověrám“.
 379

 Na rozdíl od zmíněného apologetického dopisu vyčítá Huber mnichům, 

že se zabývali pouze teologií.
380
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Na jiném místě se potom autor ptá, zda lze z mnichů učinit „osvícené hlavy“. Otázka 

je to zásadní, vždyť obecný lid mnichům mnohdy velice důvěřuje. Situace však není příliš 

nadějná – mniši prý tajně kují pikle proti osvícenství a bědují nad nynějšími časy. Je tedy 

takřka morálně a fyzicky nemožné osvícení mnichů dosáhnout. Přirozeně se ale připouštějí 

„světlé“ výjimky, takoví lidé ale vlastně ani pravými mnichy nejsou.
381

 Jistou naději poskytují 

také mladí mniši, které je ještě možno vzdělávat.
382

 I zde je ale potřeba prozíravosti, a dokud 

nebude řádně prověřeno jejich smýšlení, nemělo být jim být svěřováno vyučování lidu.
383

 

Nejhůře jsou ovšem hodnoceni staří mniši, kteří jsou většinou plni předsudků, 

pobožnůstkářství a pověry.
384

 A jsou také zatvrzelí, takže náprava není možná.
385

 Proto se 

ovšem nemají stát předmětem nenávisti a posměchu, zaslouží si spíše lítost.
386

 Je ovšem velmi 

vhodné je víceméně izolovat v jednom domě (těžko se tu můžeme ubránit temným asociacím 

z novodobých dějin) a zabránit jim v působení na věřící.
387

 V dalším čísle potom autor 

v přímé návaznosti pojednává o škodlivosti nerozumných postů a umrtvování, tyto jsou právě 

velkými překážkami osvícení.
388

 Půst je sice záslužný, ale toliko takový, jaký je předepsán 

všeobecně církví.
389

 Proč by ostatně měli mniši kráčet k nebi po jiné cestě než obyčejní 

křesťané? Přílišný sebezápor je tedy prý projevem pýchy.
390

  

F. Kněžský celibát a ideál kněze 

Otázka bezženství katolického duchovenstva patřila k nosným tématům osvícenských 

proudů v katolické církvi převážně ve druhé polovině 18. století. Vůči této instituci, která byla 

už od reformace předmět sporu mezi katolickými a protestantskými teology, zaujalo 

osvícenství převážně zamítavý postoj. Vyhraněně jej vyjadřovali zejména francouzští 

osvícenci – např. Montesquieu argumentoval především populacionisticky, tedy tvrdil, že 
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celibát zpomaluje žádoucí nárůst obyvatelstva.
391

 Naproti tomu například Diderot 

zdůrazňoval, že bezženství prý odporuje přirozenosti člověka, která žádá uspokojení tužeb.
 392

 

Důležitou roli hrály také dobové medicínské teorie, navazující ovšem už na antické teze. 

Např. Comte de Buffon tak rozvíjí ve svém díle Histoire naturelle již starší teorii, že každý 

dospělý člověk potřebuje fyziologicky nezbytně pohlavní soužití, poněvadž v případě 

zdrženlivosti mohou hromadící se sekrety příslušných orgánů způsobovat nemoci či jiné 

vážné potíže.
393

 V habsburské monarchii ještě za Marie Terezie hájila celibát většina 

významných církevních právníků jako Paul Josef Riegger, Franz Xaver Gmeiner i Joseph 

Valentin Eybel, poslední ovšem později své stanovisko změnil. V osmdesátých letech se však 

stal celibát terčem ostré kritiky. Především jemu se vysmívá satirická próza Peregrin 

Stillwassers geistliche Reisen durch Böhmen od osvícenského kněze Augustina Zitteho z roku 

1783.
394

 Zvláštním vývojem prošel náhled Josefa Dobrovského – v jeho díle i korespondenci 

nacházíme vlastně protikladná stanoviska.
395

  Naproti tomu jednoznačným obhájcem celibátu 

byl exjezuita Stanislav Vydra.
396

  

V časopise Religion und Priester najdeme hned několik příspěvků, které o otázce 

celibátu pojednávají; tématu se dotýká také kritika mnišství. Argumentace je založena 

především na teoriích o přirozenosti či populacionismu
397

 s důrazem na prospěch státu 

a snahou je také vyvrátit biblický či starobylý původ této instituce. Polemika z pozice 

medicínských teorií zde naproti tomu chybí.  

Dva příspěvky na toto téma pocházejí z ještě z pražského období. První příspěvek, 

snad fiktivní „dopis venkovského faráře“, je nazván Ueber die Ehelosigkeit der katholischen 

Geistlichen. Pisatel si zde stěžuje, že celibátní kněz je „v očích pověry“ vnímán takřka jako 

nějaký zázračný člověk a že manželství duchovních je odmítáno jako něco cizího, „saského“. 

Odvolává se na Francise Bacona a jeho chválu manželství.
398

 Autor také vyslovuje naději, že 

žádoucí zrušení „neobčanského celibátu“ by mohl provést císař Josef, který přece provedl již 

tolik osvícených reforem.
399
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Velmi radikální stanovisko zaujímá dlouhá báseň nazvaná příznačně Ein Versuch über 

die Priesterehe in Versen. Ta se nesnaží o argumentaci, je spíše jenom útočnou řečí. Celibát 

ztotožňuje s misantropií, ohavností, nepřátelstvím k ženám. Do protikladu k „misantropii“ 

staví „filantropii“, kterou básnicky oslovuje „Řekni, Filantropie, jak vznikl ten zákon 

pro kněze?“
400

 Zdůrazňuje, že celibát není božského původu a že je vymyšlen lidmi.
401

 

Panovníka prosí, aby klérus tohoto neblahého stavu zbavil, a Josefovo rozhodnutí popisuje 

dokonce jako blízkou a jistou budoucnost.
402

 Spílá naopak původcům zákona: „Kdo dal 

nenávisti ke krásnému pohlaví jméno ctnosti? Kdo byl tím, kdo vzdor přírodě prvněkrát 

nazval čistotou? Kdo zfalšoval poprvé pojem této ctnosti, možné i v manželském loži?“
403

  

Otázkou se zaobírá i článek z doby Huberovy redakce, pojmenovaný Etwas aus der 

Geschichte des Caelibats. Kněžský stav je dle pisatele jako jediný nešťastný.
404

 Bezženství 

není podstatnou vlastností kněze, nýbrž spíše předsudek či omyl.
405

 Je činěn rozdíl mezi 

knězem a mnichem (ovšem jenom ad hoc, protože víme, že jinde, ostatně záhy i zde, je 

podroben radikálním odsudkům i řeholní stav), proč by kněz měl mít stejnou povinnost jako 

mnich? Zatímco mnich si svůj slib zdrženlivosti vybírá dobrovolně, kněz je prý k tomu nucen, 

nejedná se tedy o pravý slib, nýbrž o zákon, který byl vynalezen papežem.
406

 Protože jde 

o věc kázně a nikoliv církevní věrouky, nemůže být tento zákon předmětem neomylnosti.
407

  

Celibát se prý v církvi rozšířil pod vlivem pohanských filozofií, novoplatoniků a pythagorejců 

a byl prosazován především gnostickými sektáři. Později mělo papežství využít zavádění 

celibátu k posílení své moci; v temných barvách je vykreslen papež Řehoř VII. (který 

důsledně není nazýván svatým), jakožto původce všeobecného zákona. Tento papež byl 

ostatně mnichem, a proto prosazoval mnišské zásady.
408

 Úprava stavu je vyhrazena Josefovi, 

naděje (upřímná, nebo ostentativní?) je ovšem vkládána i v papeže Pia VI., jehož spolupráce 

s císařem se očekává.
409

 Zrušení povinného celibátu bude jenom návratem k přirozenosti; 

brání tomu ovšem „předsudky“. Autor sice ujišťuje, že uznává, že manželství kněze by 
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za stávajícího stavu bylo nulitní, vzápětí ovšem přechází do ofenzívy a vznáší otázku, zda 

církev vůbec mohla právem tento předpis ustanovit.
410

 Je-li manželství Bohem ustanovená 

svátost, jak může být někomu zapovězeno?
411

 

Zajímavým souhrnem osvícenských představ o kněžství je článek Die Beleuchtung 

des Priesterstandes. Kněžský stav je jedním z nejdůležitějších – má díky své hodnosti 

mimořádný vliv na lidi a může být velmi prospěšný náboženství, drží-li se ovšem evangelia. 

Důležitý je také jeho příklad. Od kněze se také očekává, že bude podporovat úmysly 

panovníka a že bude šířit osvětu mezi lid.
412

 Nikdo podle Hubera nemůže rozšiřovat 

osvícenství lépe než kněz a to také proto, že „obecný lid není schopen žádného pořádného 

rozumového přesvědčení“, tudíž je mu nutné předkládat pravdu prostřednictvím autority. Úcta 

ke kněžím je prý tak veliká, že lidé mají ve stejné vážnosti jeho slova jako evangelium.
413

 

Nejdříve se pojednává o knězi jako o člověku a to dává příležitost ke kritice celibátu. 

Každý člověk musí uspokojovat své hlavní tělesné potřeby, a to i kněz. Potřeba manželského 

života je ovšem právě tak základní jako jídlo či pití, neměla by tedy být duchovním 

odpírána.
414

 Prý už jen málokdo by tvrdil, že celibát je dobrý zákon, nikdy pro něj nelze nalézt 

žádné rozumné důvody.
415

 Je-li celibát zdůvodňován duchovně, je to mylné, jak již prý bylo 

dříve ukázáno (autor se odvolává na článek o slibech).
416

 Proto se tu nyní pisatel zaměřuje na 

důvody „politické“.  Vyvrací proto mínění, že zrušení celibátu by způsobilo příliš velký nárůst 

zájemců o kněžství, to považuje za nepravděpodobné.
417

 Stejně tak odráží námitku o případné 

dědičnosti duchovních úřadů – tomu by se dalo snadno zabránit jako v protestantských 

zemích, kde je to zakázáno. Konečně popírá, že by kněz měl kvůli tomu dostat vyšší plat. 

Opět se tu snaží autor opět dokázat škodlivost celibátu, jak duchovní, tak časnou. Příkaz 

zdrženlivosti je totiž prostě nemožné stále zachovávat, sebezapření navíc vede k duševním 

potížím a sklíčenosti, v jejím důsledku se vytrácí chuť k práci. Kněží se tak stávají „oběťmi 

římské svévole“.
418

 Není to vlastně církev, kdo předepisuje celibát, jsou to jen papežové.
419

 

Pokud by ovšem církevní autority nechtěly povinné bezženství zrušit, „nemohli by vládcové 
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na to vážně naléhat, nemohli by ze své vlastní moci duchovním svých států udělit svobodu, 

které se těší každý občan…? Věříme, že ano.“
420

 

Kněz je také občanem státu, a tudíž má též s tím spojené povinnosti. K těm tedy náleží 

i plození dětí: „Duchovní je občan, má tedy také naplňovat povinnosti občana, musí proto 

také činit vše pro společnost a k užitku státu jako každý jiný. Velikost a blaho státu záleží však 

v tom, že mu jsou dávány dobře vychované děti, které jednou mohou být oporou vlasti…“
421

 

Rodina ostatně bude pro kněze znamenat oporu.
422

  Kněz také ani nemá pohnutky k tomu, být 

dobrým občanem, vždyť co mu záleží na budoucnosti státu, když nemá děti? Právě z celibátu 

tedy také plyne odpor kněží proti státním nařízením nebo alespoň malá horlivost v tomto 

ohledu.
423

 

I jako duchovní správce by se měl kněz řídit osvícenskými zásadami. Základem kázání 

nechť je vždy evangelium,
424

 naopak vyprávění o zázracích na kazatelnu nepatří.
425

 Kněz se 

má také v promluvách více věnovat některým povinnostem, např. povinnostem vůči státu.
426

 

Autor schvaluje také kritiku kázání.
427

 Ale nejen literáti by měli na kazatele dohlížet – 

promluvy by měly být podrobeny většímu dozoru a bylo by přímo žádoucí je cenzurovat 

předem. Taková kázání, která totiž odporují úmyslům císaře nebo která šíří pověry a zlořády, 

musí být přísně zakázána.
428

 Kněží ve zpovědnici by také měli být mírnější než jak je tomu 

nyní.
429

 Pisatel především brojí proti odpírání rozhřešení zpětilým hříšníkům, o jejichž lítosti 

nebo opravdovém předsevzetí má zpovědník pochyby.
430

 Velmi se kritizují také neřesti 

rozšířené v duchovenstvu, zvláště ostudné opilství
431

 a autor zde rovněž nadšeně schvaluje 

aktuální zřízení generálních seminářů.
432

 

                                                           
420

 Tamtéž, s. 194. 
421

 „Der Geistliche ist Bürger, er hat also auch die Pflichten eines Bürgers zu erfüllen, er muß also auch alles für 

die Gessellschaft, und zum Nutzen des Staates thun, wie jeder andere. Die Grösse und das Wohl eines Staates 

bestehet aber darinn, demselben gute wohlerzogene Kinder zu geben, welche einst zur Stüzze des Vaterlandes 

sein können…“ Tamtéž, s. 195. 
422

 Tamtéž, s. 209. 
423

 Tamtéž, s. 198. 
424

 Tamtéž, s. 219. 
425

 Tamtéž, s. 221. 
426

 Tamtéž, s. 224. 
427

 Tamtéž, s. 229–230. 
428

 Tamtéž, s. 233–234. 
429

 RuP II, Beleuchtung des Priesterstandes. Fortsetzung, s. 238–239. 
430

 Tamtéž, s. 242 an. 
431

 Tamtéž, s. 283. 
432

 Tamtéž, s. 291–292. 



60 
 

G. Tolerance a její paradoxy 

Idea náboženské tolerance je ostatně, jak známo, jedním ze základních prvků 

osvícenského myšlení, a to také v českém prostředí, čehož známým příkladem je například 

často citovaný pastýřský list královéhradeckého biskupa Haye či Krameriův „toleranční 

kalendář“. Osvícenská tolerance ovšem měla i své hranice – hojně se například debatovalo 

o jejím (ne)uplatnění vůči tzv. východočeským náboženským blouznivcům.
433

  

Důraz na snášenlivost k jinověrcům kladla, jak jsme viděli, již zpráva o plánovaném 

vydávání časopisu Religion und Priester. V něm se ovšem nesetkáváme ani tak s pozitivním 

výkladem o toleranci, nýbrž spíše s kritikou intolerance. Již v prvním čísle zde vyšel krátký 

článek Anzeige einiger unduldsamen Bilder und Statuen, pojednávající s použitím velmi ostré 

dikce o „netolerantním umění“. Cílem obrazů a soch v kostelích by mělo být poučení 

a povzbuzení ke ctnosti.
434

 Mnohdy tomu tak ale není, neboť tato díla často nesou stopy svého 

původu v „temných a barbarských“ staletích. „Od té doby, kdy byly vražedné bandy 

netolerance nazvány svatou inkvizicí, od tehdy, kdy bylo pronásledování, věznění, týrání 

a upalování rozumných křesťanů, kteří horlili proti pověře, nazváno Svatým oficiem, učinili si 

malíři a sochaři divoký a barbarský pojem o svatosti.“
435

 Příkladem je například 

„netolerantní“ zobrazení svatého Ignáce či Augustina, jak šlapou na „osvícené křesťany“ (!) 

či kacíře. Mnohé takové sochy se objevují také v Praze.
436

 Autor tedy rozhořčeně volá: „Josef 

dává svému lidu zákony tolerance a chrámy učí v obrazech nenávisti! Josef chce, aby katolík 

objal protestanta jako spoluobčana, a naše sochy šlapou nohama po jejich učitelích, jejich 

knihách a souvěrcích!“
437

 Vzorem tolerance prý mohou být protestanti – ti prý nikdy neznali 

inkvizici a jezuity.
438

 Jak by mělo být s těmito díly naloženo, autor neříká. Patrně ale 

předpokládá jejich odstranění (jako u „závadných“ obrazů). 

Za Huberovy redakce vznikly potom na téma nesnášenlivosti dva články. První z nich, 

Religion und Religionhaß, je kritikou náboženské nenávisti. Ta je totiž velkým zneužitím 
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náboženství a způsobila údajně více obětí než války vzniklé z jiných příčin.
439

 První příčinou 

nesnášenlivosti jsou prý kněží, totiž jejich pýcha, se kterou chtěli v minulosti ovládat rozum 

všech lidí.
440

 Často také svévole papežů způsobila mnoho zla, např. i anglikánské schizma. 

Důsledkem uražené ješitnosti kněží bylo i odsouzení Husa.
441

 Druhou velkou příčinou 

náboženské nenávisti je prý to, co je lidu předkládáno v náboženském vyučování.
442

 Lid by 

měl být proto mj. poučen, že žádná víra nebrání tomu, poctivě a ctností jednat.
443

 

Druhý článek, Geschichte der Intoleranz, und ein Paar Worte über Duldung, je potom 

věnován především dějinám netolerance. Autor, patrně Huber, tu nyní rozlišuje podle staré 

katolické tradice mezi teologickou a politickou intolerancí. Proti první, která znamená prosté 

hlásání objektivní výlučnosti spásy v pravém náboženství, ničeho nenamítá.
444

 Politická 

nesnášenlivost, tedy nařizování přijetí vyznání ze strany veřejné moci, je ovšem předmětem 

jeho kritiky.
445

 Kořeny této intolerance nachází již ve starověku a podobně jako předtím i zde 

považuje za hlavní hybatele kněžstvo.
446

 Zajímavé je, jakým způsobem se vyrovnává se 

starozákonním trestáním modloslužebníků – toto výslovně hájí, leč s poukazem na neřesti, 

kterých se tito dopouštěli. Trochu překvapivě autor výslovně omlouvá pronásledování 

křesťanů za římských časů. Ta totiž spoluzapříčinili sami křesťané svou příliš velkou 

horlivostí a tajemným charakterem svého kultu.
447

 Jak patrno, představa o ideálním prvotním 

křesťanství měla své hranice. Po vítězství křesťanství se sami jeho vyznavači stali novými 

pronásledovateli, zvláště papežové.
448

 Velkým šiřitelem intolerance prý byl také svatý (ale 

takto nikdy nazván není) Dominik, jenž je tu vnímá jako veskrze záporná postava. Středověká 

pronásledování také byla horší než římská, přičemž hlavní příčinou perzekucí nebyl 

fanatismus, nýbrž politické příčiny a přízemní úmysly.
449

 Podle Hubera náboženská různost 

nikterak státu neškodí. V toleranci potom spatřuje přímo známku pravého náboženství a také 

skrze snášenlivost se toto nejvíce šíří.
450

 Na jiném místě se potom Huber také ohrazuje proti 

omezování katolíků v přístupu k úřadům i v osvícených protestantských zemích.
451
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Jedním ze zajímavých paradoxů osvícenství je vztah vůči jeho vlastním odpůrcům. 

I josefinistická publicistika projevovala vůči konzervativním protivníkům pramálo 

snášenlivosti – zmiňme i Matěje Václava Krameria, jenž si pochvaluje, že cenzura nepropustí 

k tisku kritiku jeho Knihy Josefovy.
452

 Tento „paradox tolerance“ se také stal předmětem 

polemiky mezi berlínskými a vídeňskými osvícenci, kdy první kritizovali příkrost, s jakou 

Rakušané vystupovali proti „tmářům“.
453

 Používán byl také v argumentaci protiosvícenských 

autorů, kteří tak dokazovali rozpornost myšlení opačné strany.
454

 V Religion und Priester se 

o poměru k „neosvíceným“ obšírněji nepojednává, přece se tu však nachází celá řada míst, 

která se otázky dotýkají. Řadu z nich jsme již zmínili jinde, zejména při rozboru kritiky 

mnišství. Personifikací protivné strany je především postava faráře z druhého dialogu a také 

ironicky charakterizovaný kapucín. Víme také například, že podle Franze Xavera Hubera měli 

být neosvícení duchovní zásadně vyloučeni z působení na věřící a kázání mají být podrobena 

cenzuře. Nelítostně má být podle něho také nakládáno s knihami obsahujícími 

„kochemovské“ (kochemsche) a podobné „nesmysly“. Takovéto spisy nemá být jenom 

zakázáno prodávat, nýbrž stát je má dokonce konfiskovat a ničit.
455

 Teoreticky se ovšem ve 

vztahu k odpůrcům odmítá jejich zesměšňování.
456

 Jako pohnutka uvědomělých stoupenců 

„pověry“ se obvykle neuvádí ani tak fanatismus, nýbrž přízemní hmotné motivy.
457

 Při 

popisu rozdílu mezi těmito dvěma „obcemi“ jsou hojně používány světelné metafory, kterými 

překypují zvláště první články (Nebel des Vorurteils,
458

 Finsternis, 
459

 Mittag
460

 atd.). Odpůrci 

osvícenství jsou potom nazýváni např. „Bigotten“,
461

 jejich postoje jako „Fanatismus“.
462
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Zvláštní použití má slovo „Misantrop“ a „Misantropie“, tyto jsou vyhrazeny stoupencům 

celibátu a mnišství.
463

 

H. Císař, stát, papež a církev 

Nadšení pro císaře Josefa II. je jednou ze základních vlastností časopisu Religion und 

Priester. Uvedli jsme již, že podle úvodníku byl časopis zamýšlen jako určitá opora 

pro politiku panovníka. Ostatně prvním textem v časopisu nebyla tato předmluva, nýbrž 

příznačně právě exaltovaná báseň An Joseph, opěvující císaře. Vládce je tu oslavován jako 

„první z Němců, naděje světa a vzor knížat“
464

, který přivádí svůj lid ke štěstí.
465

 Nadšenými 

slovy překypuje i úvodník – zde je Josefa vláda nazývána jako „nikdy nevídaná, lidumilná, 

zlepšující, trpělivá, sjednocující, šťastná a nesmrtelná“.
466

 

Od císaře se především očekávají církevní reformy a je zároveň ztělesněním naděje 

v těchto věcech. Při kritice stávajících poměrů se tak například objevují nadšená slova: „ale 

Josef žije“.
467

 Panovník je vzýván konkrétně třeba jako ten, kdo se bude podílet na zrušení 

celibátu; zmínili jsme již, že podle Hubera tak může učinit sám ze své moci, právě tak jako 

může rušit řeholní sliby.  

Zatímco zpočátku nemáme důvod pochybovat o upřímnosti nadějí vkládaných 

v císaře, později se už vnucuje otázka, zda nebyly alespoň zčásti strojené. Vždyť brzy muselo 

být zřejmé, že císařovy záměry jsou přece jenom skromnější než požadavky vyslovené 

v časopise. Například hned 16. ledna 1783 monarcha zřetelně projevil svůj postoj 

ke kněžskému bezženství a v manželském patentu výslovně zmínil zachování církevních 

předpisů v této věci.
468

 V posledním svazku narážíme na zmínky o císaři zcela ojediněle (ale 

pravda, zase je tu přítomná doba nazvána „stoletím Josefovým“
469

) a ve zprávě o ukončení 

vydávání časopisu už není žádná.
470

 Možná již v této době tedy přestal Huber zaujímat vůči 

panovníkovi bezvýhradný postoj.
471
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Není třeba příliš pojednávat o obrazu státu v Religion und Priester, to zásadní již 

vyplynulo z popisu vztahu k panovníkovi. V časopise se nenachází nic, co by snad 

zpochybňovalo systém osvícenského absolutismu. Bylo již naznačeno, že časopis se hlásí 

k populacionismu, tedy k teorii, že stát potřebuje ke svému blahu co největší počet obyvatel. 

Z této teze je také vyvozen v podstatě totalitářský závěr, že v zemi nemají být trpěni „staří 

mládenci“, protože občanskou povinností je plodit a vychovávat děti.
472

 

Postoj k druhé křesťanské autoritě, tedy k papežství, je naprosto opačný. V časopise 

sice není žádný článek věnován vysloveně papežství, názory na ně však můžeme vyvodit 

především z článků o překážkách náboženského sjednocení a o biskupech, přičemž oba 

články spadají do období Huberovy redakce. Setkáváme se tu s febronianistickým 

a konciliaristickým pojetím. Papežství jakožto instituce je takřka popřeno, nejvýrazněji 

v článku, který se zabývá volbou a úřadem biskupa. Veškerá moc papeže spočívá v tom, že 

smí napomínat ostatní biskupy. Kromě toho mu náleží také čestné předsednictví na koncilu, 

z něhož ale neplyne žádná pravomoc.
473

 Všechny existující přednosti papeže jsou prý lidského 

původu a z božského práva není římský biskup nikterak nadřazen ostatním biskupům. Jim 

také původně náležela moc, kterou si papež nárokuje; Josef II. proto nečiní nic jiného, než 

obnovuje původní zřízení.
474

 Papeži nenáleží neomylnost, církvi v duchovních věcech ano.
475

 

Pontifikální rozhodnutí i ve věroučných věcech jsou podřízena všeobecnému koncilu, proto 

i biskupové smějí tyto výnosy odmítat, jsou-li přesvědčeni o jejich rozporu s evangeliem.
476

 

Na téma papežství se čtenářům doporučuje i radikálně laděný Eybelův spis Was ist der 

Pabst?
477

 Dějiny papežství jsou vykresleny poněkud temně, jak už bylo vícekrát naznačeno. 

Zapotřebí je ale zmínit zvláštní postavení papeže Klementa XIV., nazývaného jako „papež 

Ganganelli“. Tento pontifik, proslulý zejména zrušením jezuitského řádu, je hodnocen velmi 

kladně a jsou mu připisovány reformní úmysly.
478

 Současný papež Pius VI. také není vnímán 

záporně, neboť se očekává jeho spolupráce s císařem. Proto se dokonce můžeme v Religion 
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und Priester svolat s optimistickým zvoláním „Vždyť Pius a Josef žijí!“.
479

 Naopak velmi 

hanlivě hovoří o „Římu“ úvodní báseň An Joseph.
480

 

Vztah církve a státu, jehož pojetí je plně josefinistické, již do značné míry vyplynul 

z toho, co bylo dříve uvedeno. Rozhodně není světská moc podřízena moci duchovní, ani 

papež nesmí přijímat jakákoliv odvolání proti rozsudkům světských soudů. Známá bula In 

Coena Domini prý přímo odporuje Božím i světským zákonům.
481

 V disciplinárních věcech 

jsou potom biskupové podřízeni panovníkovi a tento také smí posuzovat a případně rušit 

jejich nařízení.
482

 Biskupové by dále neměli být světskými knížaty, poněvadž pak nemají 

dostatek času ke správě diecéze
483

 a také se jim nedostává potřebné výchovy k vládě.
484

 

Pokud jde o církevní majetek, plně se na jiném místě hájí právo císaře uvalit daně na 

duchovní vrchnosti, císař dokonce smí církvi statky odebrat.
485

 Bylo už také uvedeno, že stát 

smí konfiskovat i drahocenné dary z kostelů.  Církev totiž takové dary smí přijímat jen tehdy, 

pokud to stát dovolí a také jí je tento může kdykoliv odebrat, protože je sama nepotřebuje.
486

 

I. Náboženství a osvícenství 

Časopis Religion und Priester se po celou dobu své existence hlásí k nadpřirozenému, 

zjevenému náboženství. V žádném případě se tu nesetkáváme s přímým odmítnutím víry 

v Boží zjevení a nikde také nenarazíme na celkové a výslovné zřeknutí se katolické církve, 

třebaže poslední článek s ekumenickou tematikou se nezdá být od toho daleko.
487

 

Nejdůkladněji se zabývá náboženstvím jako takovým zmíněný traktát o liturgickém jazyce 

od neznámého autora J. S. Tento zachovává tradičně rozlišení mezi přirozeným 

a nadpřirozeným náboženstvím. Přirozené náboženství sice učilo povinnostem, bylo však 

nedostatečné.
488

 Nebylo v něm možné dosáhnout jistoty o odpuštění hříchů a také si lidé, 

třebaže jsoucnost Boha i duše je možné poznat rozumem, vytvořili mnohé „temné pojmy“ 

o božství. Proto: „Zjevení rozprostřelo nad rozumem radostné světlo.“
489

 Nadpřirozené 

náboženství tedy zdokonaluje přirozené a ukazuje lépe cestu k blaženosti. Také obsahuje 
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tajemství, která nejsou rozumem pochopitelná. Na jejich pravdivost ukazují zázraky, 

pomáhající tak „slabosti rozumu“.
490

 Víra a rozum si nikterak neodporují, neboť mají oba 

stejného původce.
491

  

Zvláště za Huberovy redakce se také setkáváme s typicky osvícenským zdůrazněním 

morálky na úkor věrouky. Poměrně radikálně tento postoj vyjadřuje (patrně Huberův) výrok: 

„Pravé náboženství nemůže být ničím jiným než dodržováním přikázání. Když tedy chceme 

naučit lid pravému náboženství, musíme ho naučit pravou mravouku. Musíme učit, že 

náboženství spočívá spíše v jednání než v míněních a že ten, který opomíjí poctivě jednat, 

nikdy nemá pravé náboženství.“
492

 V exempláři Rakouské národní knihovny se tato pasáž 

nevyskytuje a vše nasvědčuje tomu, že jde o důsledek dalšího cenzurního zásahu, který si 

vynutil úpravu textu.
493

 Ve stejném článku se potom pisatel ztotožňuje s míněním, že „žádné 

náboženství nezabraňuje poctivě a ctnostně žít“ (tento výrok zůstal zásahem nedotčen).
494

 

Za pramen zjevení je pokládáno Písmo svaté i apoštolská tradice.
495

 Tradice ovšem, 

jak je pro tuto dobu příznačné, zřetelně ustupuje do pozadí a například na zmínky 

o církevních otcích narážíme velmi zřídka. Sama věrouka je chápána většinou jako podstatná 

a nemá být zpochybněna. Jak víme, je za nejvyšší autoritu označen všeobecný koncil a jeho 

rozhodnutí ve věcech víry jsou závazná pro všechny věřící.
496

 Otázky po upřímnosti těchto 

tvrzení ovšem vyvolávají místa, kde se sympatiemi píše o historických pokusech o věroučný 

kompromis s protestanty. Přinejmenším v jednom případě je také zcela přímo popřeno dogma 

již dříve vyhlášené koncilem, totiž když se tvrdí, že celibát a slib čistoty nejsou nikterak 

záslužné.
497

 Velmi vlažný postoj k věrouce naznačuje obzvlášť poslední článek o konfesní 

unii.
498

  

                                                           
490

 Tamtéž, s. 164–165. 
491

 Tamtéž, s. 160. 
492

 „Die wahre  eligion kann nichž avers als die Haltung der Gebote sein. Wenn wir dem Volke die wahre 

 eligion beibrignen  llen, so müssen wir ihm eine reine Sittenlehre beibringen. Wir müssen lehren, daß die 

 eligion mehr im Handeln, als in den Meinungen bestie, und daß dieser, welcher unterläßt, rechtschaffen zu 

handlen, nie die wahre  eligion habe.“ RuP I,  eligion und  eligionshaß, s. 362. Cit. in: SPEHR, Christopher, 

Aufklärung und Ökumene…, s. 303. Neporušený exemplář jsme bohužel neměli k dispozici. 
493

 Nasvědčuje tomu i podivné stránkování po dvou (ale tok textu je nepřerušený) na příslušném místě. 
494

 RuP I,  eligion und  eligionshaß, s. 361–362. 
495

 Srv. např. RuP III, Können wir eine völlige  ufklärung in der  eligion erwarten, und was ist hiezu nöthig?, 

s. 159. 
496

 RuP II, Misbräuche und  berglauben. Fortsetzung, s. 349. Srv. též s. 343. 
497

 Srv. pozn. č. 54. 
498

 Viz níže. 



67 
 

K leitmotivům v časopise patří také v osvícenské době velmi rozšířená myšlenka
499

 

rozlišování podstatného a nahodilého v náboženství.
500

 Co je nahodilé a škodlivé, má být 

z náboženství vyloučeno,
501

 a tím bude provedena žádoucí očista náboženství. Toto rozlišení, 

jindy také pojmenované jako rozlišení „jádra od slupky“,
502

 se úzce pojí s rozdílem mezi 

církevní kázní a věroukou.
503

 Nahodilý je například celibát
504

 a mnišství
505

 či drahocenné 

bohoslužebné nádoby.
506

 Dalším kritériem, podle něhož jsou posuzovány církevní zvyklosti, 

je, jak víme, užitečnost.
507

  

A konečně je třeba věnovat pozornost ještě jedné typické ideji, které pouze zdánlivě 

nezapadá do osvícenské mentality, totiž myšlence návratu k zlatému věku prvotní církve, jež 

provází, jsouc různým způsobem rozvíjena a využívána, celé dějiny křesťanstva.
508

 Prvotní 

církev je Wolfem považována za období „vnitřní bohoslužby“
509

 Autor traktátu o liturgických 

jazycích potom také nikterak nešetří pochvalnými slovy na tyto časy, které nazývá „zlatým 

věkem“
510

 Tehdy byli křesťané „poctivými lidmi, dobrými otci rodin a věrnými občany“. 

Posléze ovšem prý přišel „konstantinovský“ obrat a nastala rychlá zkáza mravů.
511

 

Dovolávání se starokřesťanských zvyklostí se objevuje i jinde. Viděli jsme již také, že 

kupříkladu omezení vlivu papeže či zavedení lidové řeči do liturgie není vnímáno jako 

novota, nýbrž jako obnova původních práv, která byla zcizena. Idealizace měla však i své 

meze, o čemž svědčí zmínka o přílišné horlivosti prvních křesťanů.
512

 Druhým prvkem 

„historické mytologie“ osvícenství v Religion und Priester jsou zmínky o „rozumných 

křesťanech“, kteří byli v minulosti církví pronásledováni.
513

 Ke komu konkrétně se tímto 

chtěli autoři časopisu přihlásit, není jasné. 
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Pro poznání pojetí osvícenství v časopise je zásadní patrně Huberův článek Können 

wir eine völlige  ufklärung in der  eligion erwarten, und was ist hiezu nöthig? Osvícení 

v náboženství je tu zcela jasně definováno: „Osvícení v náboženství neznamená, jak někteří 

mají za to, nemít vůbec žádné náboženství, nýbrž rozlišovat podstatné od nahodilého, 

rozpoznávat zlořády, pověru a předsudky a od zlata víry je oddělit.“
514

 Činí se tu také, jak 

bylo časté, rozdíl mezi pravým a nepravým osvícením. Pouze první je správné a žádoucí, 

naopak druhé škodí státu i pokoji lidstva. 

Pokud jde o vyhlídky do budoucnosti, není autor příliš optimistický. Osvícení sice 

přijde, ale nikoliv v této době a jeho generace se ho již nedožije. Jak se totiž tvrdí i jinde, je 

většina obyvatelstva stále zatížena předsudky a pověrami. A tito lidé, vychovaní v těchto 

nedostatcích, pravděpodobně už nemohou být osvíceni.
515

 Úsilí musí být zaměřeno na 

budoucí pokolení, a tak má být bedlivá pozornost dopřána především výchově dětí. Právě 

prostřednictvím výchovy se totiž ony mohou stát „osvícenými, moudrými a ctnostnými“.
516

 

Zdůrazňuje se také úloha rodičů, vždyť právě jejich slova mají u dětí největší váhu.
517

 

Nezbytný soulad mezi domácí a veřejnou výchovou má být zajištěn tím, že rodiče budou 

veřejně vyučování ve výchovném umění. Tyto kurzy mají být povinné pro všechny obyvatele, 

kteří dosáhli patnácti let.
518

 Učitelem by mohl být například osvícený farář.
519

  V domech má 

být potom dále dohlíženo na to, jak rodiče vštípené zásady uplatňují.
520

 Zejména na venkově 

by ještě měla být zřízena instituce mravokárce (Sittenrichter), který bude bdít nad morálkou 

rodičů. Takto budou potrestáni ti, kdo připravují své děti o časnou i věčnou blaženost.
521

 

Rodičům, kteří se nenapraví ani po opakovaných trestech a napomenutích, mají být děti 

odebrány státem. Ostatně „všichni občané jsou dětmi státu“.
522

 Autor také navrhuje, jak by 

měla vypadat výchova v těchto státních zařazeních: chovanci mají například bydlet v pokojích 

nejvíce po čtyřech a musí na ně být ve dne i v noci dohlíženo, aby se zabránilo mravní 

zkáze.
523

 V dospělosti by z nich potom byli vhodní učitelé ve školách. Tyto instituce by 

                                                           
514

 „ ufklärung in der  eligion heißt nicht, wie es einige dafür halten, gar keine  eligion haben; sondern das 

Wesentliche derselben von dem Zufälligen zu unterscheiden, die Misbräuche, den  berglauben,die Vorurtheile 

zu erkennen, und von dem Golde des Glaubens abzusondern.“ RuP III, Können wir eine völlige  ufklärung 

in der  eligion erwarten, und was ist hiezu nöthig, s. 158. 
515

 Tamtéž, s. 158–159. 
516

 Tamtéž, s. 162. 
517

 Tamtéž, s. 162 an. 
518

 Tamtéž, s. 194. 
519

 Tamtéž, s. 196 an. 
520

 Tamtéž, s. 201. 
521

 Tamtéž, s. 204.  
522

  „alle Bürger Kinder des Staates sind“. Tamtéž, s. 205. 
523

 Tamtéž, s. 206. 



69 
 

přitom mohly být financovány z „přebytečného“ drahocenného liturgického náčiní i jiného 

církevního majetku.
524

 Autor ovšem připouští o těchto zásadních opatřeních diskuzi.
525

 

J. „Navrhovat prostředky k sjednocení“ 

Vztah k nekatolickým vyznáním se v Religion und Priester nezůstává jenom 

u tolerance. Časopis se hlásí vysloveně k myšlence sjednocení křesťanských vyznání 

a v tomto ohledu se zdá být dokonce v české literatuře té doby (pokud jde o první čtyři čísla) 

ojedinělý. V německých zemích ovšem v této době prožívaly ekumenické snahy veliký 

rozkvět. Významnými propagátory na protestantské straně byli např. Johann Rudolf Anton 

Piderit či známý neolog Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem. V katolickém prostředí šířil 

tyto ideje kupříkladu benediktinský teolog Beda Mayr a ekumenický aspekt mělo 

i Hontheimovo (Febroniovo) dílo.
526

 Zájem o tyto snahy projevoval také břevnovský opat 

Franz Stephan Rautenstrauch, jedna z klíčových osobností církevního osvícenství 

v habsburské monarchii.
527

 Blízko k ekumenickým myšlenkám měl královéhradecký biskup 

Hay, který ve svém pastýřském listu navrhoval udělovat evangelíkům svátosti, a to 

s vypuštěním úkonů, v nichž se odrážejí výlučně katolická dogmata.
528

 Naproti tomu 

nacházela myšlenka i své kritiky, jednak z řad konzervativně smýšlejících katolíků jako byl 

i v Čechách dobře známý augšpurský exjezuita Alois Merz, jednak ze strany některých 

radikálnějších protestantských osvícenců jako Friedrich Nicolai či rovněž významný neolog 

Johann Salomo Semler.
529

 

V Religion und Priester jsou zastoupeny oba postoje, druhý ovšem jen nepatrně. 

Klíčové slovo „sjednocení“ (Vereinigung) zaznívá již v předmluvě
530

 a tématu se věnuje hned 

první článek Die Religionsvereinigung an der Spitze, čímž měl být zdůrazněn jeho význam. 

Sjednocení náboženství je tu nazváno matkou pokoje, bratrské lásky a vlastně všech ctností. 

Autor se tu obrací k „mocným církve a státu“, aby se o ně zasadili a „slovo kacíř vyloučili 

ze všech jazyků“.
531

 Dále očekává, že bude zbudován všeobecný chrám a oltář.
532

 Vztah 
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konfesí se tu přirovnává k vztahu členů rodiny, kteří se mají usmířit.
533

 I zde hraje velkou 

úlohu naděje v Josefa, právě on zavádí snášenlivost a odstraňuje překážky. Všichni 

představení a duchovní jsou vyzýváni k následování císařových pokynů. Autor se tu také 

dovolává osvícenských teologů, kteří uvažují „starokřesťansky“, k těmto řadí např. 

Muratoriho, Bossueta (!), Hontheima, Rautenstraucha či Eybela.
534

 

Za tímto článkem následují dva dialogy. První se odehrává u glóbu (Bey einer 

Weltkugel). Dva přátelé tu svorně hovoří o rozmachu osvícení, které je po toleranci krokem 

ke sjednocení. Tomuto cílu má také napomoci především rozlišování podstatného 

a nahodilého, dogmatu od disciplíny, církve od státu či Písma od tradice.
535

 Stojí také 

za zmínku, že autor je obeznámen i s protestantskými „ekumenickými“ snahami a cituje 

odsud vzešlý zásadní spis Freymüthige Briefe über die  eligionsvereinigung.
536

 Druhý dialog 

je veden „u klavíru“ (není to třeba ozvěna Cronovy hudební záliby?), a to mezi farářem 

a kaplanem. Hudba zde symbolizuje harmonii různých vyznání.
537

 Farář zastává 

protiosvícenské stanovisko a vytýká kaplanovi, že zpívá cosi „z nějaké saské kacířské knihy“ 

– jde o píseň severoněmeckého protestantského autora Christiana Fürchtegotta Gellerta). 

Kaplan odmítá, že by protestantský původ musel znamenat nebezpečí pro pravověří 

a přiznává svou zálibu v němčině tohoto autora.
538

 Jednota v modlitbě, zpěvu a bohoslužbě je 

podle něho právě cestou ke sjednocení.
539

 Navrhuje také setkání teologů a přezkoumání 

„lidských a disciplinárních zákonů“.
540

 Naopak farářovo stanovisko je odmítavé – doporučuje 

barokní a protiosvícenské autory, poukazuje na církevní výnosy a stěžuje si na přítomnou 

dobu, přičemž jeho řeč je prokládána latinskými citáty.
541

 

Ekumenický obsah má ještě jeden článek z pražského období, nazvaný Von der 

Vereinigung der dreyen Religionen (myslí se katolické, luteránské a kalvinistické). Článek má 

do značné míry historický charakter a popisuje nejprve různé snahy o diskuze mezi 

křesťanskými vyznáními, které probíhaly v minulosti.
542

 Pisatel kupříkladu seznamuje 

s francouzskými pokusy z konce 17. století, kdy mělo být například každému ponecháno 

volné mínění ve věcech očistce či proměňování. Jako další ekumenický pokus se uvádí 
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církevní indulty pro Čechy ve věci kalicha.
543

 Veškeré úsilí však zůstalo neúspěšné, neboť 

v cestě stojí velké překážky. Těmito jsou „zlořády“, přílišná moc papeže, povinný celibát 

a tvrdohlavost duchovenstva.
544

 Dále jsou tu ovšem ještě představeny věroučné rozdíly mezi 

vyznáními.
545

 Úvahy jsou předloženy spíše jako podnět a zásadní řešení není navrženo.
546

 

Článek Hinderniße, welche der  eligionsvereinigung im Wege stehen pochází už 

z doby Huberovy redakce. Pojednává se tu ovšem spíše o jediném tématu a tím je příliš velká 

moc papežství, především světská.
547

 Obsah je již rozebrán výše, a proto se tu o něm 

nebudeme dále šířit. Pravděpodobně také z Huberova pera pochází svým pesimismem 

i radikalismem zajímavý článek Ueber Religionsvereinigung. Přání náboženského sjednocení 

nazývá autor nejušlechtilejším a nejlidštějším.
548

 Projevuje však také značnou skepsi – 

uskutečnění je totiž velmi těžké až nemožné. Hlavní překážku nyní spatřuje v náboženské 

nenávisti, která se stále udržuje v lidu všech náboženství.
549

 V dobách štěpení by to bylo 

bývalo snadné, ne však nyní.
550

 Kontroverzní kázání spojená s osobními útoky prý způsobila 

ještě další oddálení.
551

 Vykořenit teď náboženskou nenávist není nemožné. K tomu je ale 

zapotřebí osvícení, které by poučilo lid o nicotnosti příčin. Je též nutno vymýtit všechny 

zlořády, pověru, předsudky a mnohé zvyky.
552

 „Každý spor mezi teology musí přestat.“
553

 

Nesmí také vyjít žádný spis, který by se snažil vyvrátit jiné náboženství, neboť to působí jen 

zahořklost.
554

 Úsilí však bude dlouhodobé, podobně jako proces osvícení. I v protestantské 

části Německa, která je osvícenější než katolická, dosáhne třetí nebo čtvrtá generace sotva 

žádoucího cíle. V jiných zemích (z kontextu vyplývá, že je myšleno např. Španělsko) bude 

potom zapotřebí dvou staletí. 

Ani vladaři v tomto ohledu nic předčasně nezmohou a přinucení lidu ke sjednocení by 

mohlo vést ke krveprolitím jako husitské hnutí.
555

 Mimo to by bylo pošetilé popírat existenci 

zásadních věroučných rozdílů a ty působí další problém. Ponechat rozdíly by znamenalo 

rozpornost. Proto je nutné, aby se vyznavači jedné víry v něčem podrobili, autor ovšem klade 
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otázku, kteří by to měli být. Rozumově dokázat přednost jednoho náboženství prý nelze, 

protože každý je zaujat svým vlastním. Ke katolictví jako by se autor nyní vůbec nehlásil. 

Lepším způsobem sjednocení by ovšem bylo, že by se všichni vzdali všech svých mínění 

a potom by bylo rozhodnuto jednáním o nauce. Avšak kdo to bude chtít učinit?
556

 Obtížná je 

také volba osob, které by takové sjednocení řídily. Bude zapotřebí účasti znalců, kteří budou 

rozhodovat o tom, co je v náboženství podstatné. Nemusí se ale přitom jednat o učené teology 

z povolání, ideální by byli filozofové. První krok by měl nepochybně učinit Řím, jenž musí 

především zrušit inkvizici.
557

 

Nezmínili jsme ještě příspěvek spadající ještě do doby pražské redakce a nazvaný 

Warnung für einen synkretistischen Indifferentismus bye gesuchter  eligionsvereinung. Jde 

o dopis a od jeho obsahu se redakce lehce distancuje, proto se také zdá, že je autentický. Není 

se čemu divit – neznámý pisatel se tu zabývá ekumenickou problematikou z úplně jiného 

pohledu než ostatní příspěvky. Samu myšlenku konfesní unie sice autor vítá, ovšem nachází 

v ní také velké nebezpečí, totiž „synkretistický indiferentismus“. Tento definuje jako učení, 

které tvrdí, že se tři křesťanská vyznání shodují nebo že mezi nimi není zásadních rozdílů.
558

 

Pojem, který si stoupenci tohoto omylu činí o „základních článcích“, je nesprávný 

a nedostatečný. Jenom jedno náboženství má pravou víru (autor nepochybně myslí katolické) 

a pouze ono je také cestou k blaženosti. Odmítaný indiferentismus ztotožňuje také se 

svobodou svědomí, naproti tomu se jednoznačně hlásí k toleranci a vyloučení jakéhokoliv 

nátlaku ve věcech víry. Uvádí také řadu příkladů indiferentismu z minulosti – zmiňuje 

například Johanna Fabricia, Johna Locka či anglické latitudinaristy, kteří ponechávali volnost 

téměř ve všech věcech víry.
559

 Postoj, který tento dopis představuje, ovšem zůstal v časopise 

ojedinělý a nesetkáváme se ani s pokusem na něj reagovat. Je však dalším dokladem jisté 

přístupnosti redakce vůči kritice. 
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6. DOBOVÉ OHLASY  

Časopis se v pražském období své existence nedočkal dle Briefe velkého úspěchu, prý 

proto, že látka byla špatně zvolena,
560

 což se jeví jako trochu pochybné, neboť vídeňská čísla 

se zásadním způsobem tematicky od pražských neliší. Spíše se nabízí jako příčina to, že 

pražská čtenářská obec byla zaujata pro právě probíhající brožurový střet o kritiku kazatelů a 

pro další časopis už prostě nebylo místo. Naproti tomu už v této době našel časopis větší počet 

odběratelů ve Vídni, jak již bylo řečeno. Ale ani zde nepředpokládáme, že by se časopis 

dočkal velkého rozšíření; tomu nasvědčuje vcelku malé množství dobových zmínek o něm. 

Dobových ohlasů se tedy podařilo dohledat (a pravděpodobně to odpovídá do značné 

míry skutečnosti) jen velmi málo. Nejprve se budeme věnovat konzervativní kritice časopisu, 

neboť právě tato na něj nejobsáhleji reaguje. Jako první uveďme již mnohokrát citovanou 

brožuru Der offenherzige Mönch. Toto dílo neznámého mnicha je stížností na poměry 

a rozhodnou obranou řeholního života proti neustálým útokům. Mezi spisy, které tupí jeho 

stav, uvádí také „nejohavnější týdeník“ Religion und Priester.
561

 Autor s potěšením píše, že 

spis byl zakázán (víme, že je to poněkud pochybná informace). Sám ví patrně jenom 

o prvních dvou číslech, tato podle něho zatemnila smýšlení pražských učenců (což by 

naznačovalo větší rozšíření). Pro pisatele je časopis především politováníhodným příkladem 

proniknutí „filozofického ducha“ do klášterů, toho, že i mniši nyní používají mluvu 

„krasoduchů“, chválí spisy „filozofů“ a přejímají i volnomyšlenkářské mravy.  Kritizuje také 

opovážlivost mladého autora (která mu připomíná troufalost vzpurných českých sedláků), 

s níž se pouští do posuzování starých zvyklostí. 
562

 

Další kritika časopisu se objevuje v brožuře Was ist die Wahrheit?, jejímž autorem je 

Joseph Lauber, známý morální teolog působící ve Vídni, Brně a Olomouci. Lauber patřil 

k významným jansenistům a odpůrcům osvícenského radikalismu.
563

 V tomto spise se snaží 

svou odpovědí na pilátovskou otázku vymezit vztah mezi vírou a osvícenstvím a mimo jiné si 

tu bere na mušku článek z Religion und Priester kritizující obrazy v klášterech.
564

 Vytýká mu 

satirický tón a pohrdání alegorickými vyobrazeními, které podle něho činí časopis 
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směšným.
565

 V časopise jsou totiž takové obrazy označeny za hloupé, naopak Lauber je hájí 

jakožto symboly. O náboženských věcech se má také podle něho psát s úctou a bázní. Lauber 

slibuje, že se jindy bude zabývat také kritikou celibátu v Religion und Priester, k tomu však 

pravděpodobně nedošlo. Snad proto, že zanedlouho změnil na kněžské bezženství svůj názor 

a stal se jeho odpůrcem.
566

 

Jediná recenze v pravém slova smyslu, kterou se podařilo dohledat, vyšla 

ve vídeňských Provinzialnachrichten z 2. října 1782. Pisatel zde pokládá první číslo za dílo 

jednoho autora. Tón je prý svobodný, řeč čistá a libozvučná. Za nejzábavnější kus je pokládán 

dialog mezi farářem a knězem. Pro budoucnost očekává autor recenze, že se časopis stane 

zajímavějším a rozmanitějším.
567

 

Další ohlasy už jsou velmi stručné. Časopis uvádí ve svém přehledu brožurové 

literatury i paulán František Faustin Procházka, a to pod nesprávným názvem Priester und 

Religion. Podle něho:„Obsahuje mnoho dobrého a má také své chyby, jako takřka všechny 

spisy, které nepocházejí z jedné ruky.“
568

 K časopisu zaujímá výrazně příznivější stanovisko 

než např. k literární kritice kázání.
569

 Z výroku se zdá vyplývat, že vůči obsahu nemá zásadní 

námitky, což může od někdejšího velkého obhájce nejen řeholníků znít poněkud překvapivě. 

Hodnocení nicméně pochází teprve z roku 1785 a je známo, že Procházka prošel jistým 

názorovým vývojem směrem k silně osvícenským postojům.
570

  Pochvalně se o periodiku 

vyjadřuje také Oesterreichische Biedermanns-Chronik, podle níž by si časopis zasloužil větší 

známost.
571

 Nepříliš pochvalná je naproti tomu zmínka z  llgemeines Sachregister über die 

wichtigsten deustchen Zeit und Wochenschriften z roku 1790. Obsah Religion und Priester je 

tu stručně charakterizován jako „nedůležité fantazie o toleranci, sjednocení církví atd.“.
572

 

Snad je to ukázka despektu, s jakým pohlíželi severoněmečtí osvícenci na své rakouské 

protějšky. Nelze vyloučit, že zejména v brožurové literatuře by bylo možné ještě další reakce 

na časopis nalézt, zatím však bylo pátrání neúspěšné. Snad by bylo možné najít zmínky také 
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v dobové korespondenci či denících, takový výzkum by však byl velmi náročný a výsledek by 

byl velmi nejistý. 
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7. ZÁVĚR 

 Je to právě nízký počet dobových zmínek o časopise, jenž potvrzuje předpoklad, že se 

jednalo spíše o okrajový zjev. To zajisté jeho autoři nezamýšleli, a proto není od věci tázat se 

po hlubších příčinách neúspěchu titulu. Připomeňme tvrzení Briefe, že témata prvních čísel 

byla nevhodně zvolena; jak tomu ovšem rozumět, nevíme. Vždyť pokud jde o obsah, ideovou 

profilaci a formu, nezdá se, že by existoval jakýkoliv výraznější rozdíl mezi obdobím pražské 

a vídeňské redakce, tudíž o nějakém „poučení se“ z chyb nemůže být ani řeči. Jako velmi 

pravděpodobný důvod neúspěchu Religion und Priester se jeví to, že po časopisu podobného 

typu prostě nebyla dostatečná poptávka. Z oznámení o plánovaném vydávání časopisu 

vyplývá, že cílem bylo přilákat umírněně osvícensky smýšlející kněze i laiky, přičemž byl 

zdůrazněn vážný a věcný charakter časopisu. Naplnil však Religion und Priester, libující si již 

v prvních článcích v hrubých výpadech proti mnichům, tento záměr? Sotva, vždyť zacházel 

daleko i za plány císaře. Časopis naopak zjevně cílil na radikálněji smýšlející čtenářstvo – 

proč neuspěl zde? Vždyť Bornův protimnišský pamflet šel na dračku a úspěchu se dočkalo, 

jak bylo zmíněno, například též Huberovo pozdější dílo Briefe aus Rom. Zde ovšem vidíme 

patrný rozdíl – tato satirická díla byla psána zábavně a s poněkud drsnější ironií než Religion 

und Priester (nepočítáme-li článek o kapucínech), který měl přece jenom dosti teoretický 

charakter. Možná tedy byl časopis pro tyto potencionální čtenáře prostě nezáživný a nudný. 

 Obsah periodika je asi tématy i zpracováním málokdy originální a je laděn v duchu na 

poměry habsburské monarchie poměrně radikálním. Nepozorujeme žádný výraznější ideový 

vývoj, kterým by časopis procházel, ani patrný rozdíl mezi obdobím pražské a vídeňské 

redakce. Patrný je pouze jistý pokles nadšení pro císaře a naopak nárůst pesimismu, pokud jde 

o očekávání všeobecného osvícení a sjednocení náboženství.  

 V Religion und Priester je možné sledovat napjatý vztah mezi katolicismem 

a osvícenskými ideami. Přestože se autoři od katolicismu výslovně nikdy nedistancovali, je 

patrné, že jejich mentalita je katolické ortodoxii definované mj. tridentským koncilem dosti 

vzdálená a s touto neslučitelná. Vždyť při kritice celibátu je popřeno právě tímto církevním 

sněmem definované dogma a přinejmenším z Huberova posledního článku o náboženském 

sjednocení se zdá, že i další články víry pro něho byly více podnětem k diskuzi než 

neomylným výrokem církve. Ostatně právě idea konfesní unie vzniklé na základě věroučného 

kompromisu musela nezbytně k popření té části katolického učení včetně dogmat, která je 

předmětem neshody s protestantismem. Přestože se tedy častěji hovoří o Božím zjevení, 
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přikládal zjevně alespoň Huber tomuto zásadnímu pojmu podstatně jiný význam než tradiční 

katolická teologie.  

V souladu s dobovými tendencemi je také vyzdvihována úloha Písma na úkor tradice – 

o církevních otcích najdeme v článcích pramálo zmínek. Věrohodnost Starého ani Nového 

zákona ovšem zpochybněna není a biblická racionalistická kritika patrně autory nikterak 

neovlivnila. Naopak vůči mimobiblickým zázrakům je zaujímán více méně odmítavý postoj, 

v naprostém protikladu vůči barokní důvěřivosti. Celým časopisem potom proniká jistý sklon 

k naturalismu, skepse a snad i nepochopení mnoha prvků – scholasticky řečeno – 

nadpřirozeného řádu. S tím souvisí též důraz na činnost v protikladu k rozjímavému životu, 

jenž je považován za neužitečný. Jakkoli to není přímo řečeno, jeví se, že náboženství 

zejména v Huberově pojetí jako dosti antropocentrické a humanistické a spíše jako prostředek 

k mravnosti, míru a obecnému blahu. Proto je jako jedno z kritérií hodnocení katolických 

tradic používána „užitečnost“, nikoliv ovšem ve smyslu nadpřirozeném, nýbrž daleko více ve 

smyslu časném, pozemském. Jako přiléhavý pojem pro tyto tendence se nabízí výraz 

švýcarského teologa „sekundární křesťanství“, použitý ovšem v kontextu jiné doby.
573

 Více 

než interiorizaci víry, která někdy bývá osvícenství připisována, tu nacházíme – pokud jde o tradiční 

náboženství – „inferiorizaci“ a sekularizaci. Mnohé úkoly církve také v pojetí Religion und 

Priester do značně míry přebírá sekularizované „Boží království“, tj. stát. Jemu jsou 

v některých ohledech připisovány poněkud totalitní pravomoci – kupříkladu bedlivý dohled 

nad výchovou v rodinách, konfiskace „pověrečných“ knih či zákaz svobodného života.  

Mnohá z témat probíraných v Religion und Priester se později stala součástí programu 

liberálních proudů v katolické církvi v českých zemích i mimo ně, ať už jde iniciativu 

Františka Náhlovského či radikálnější část Katolické moderny. V poslední době je také čím 

dál více zkoumána kontinuita mezi osvícenskými proudy v katolickém Německu 

a modernistickým, popř. novomodernistickými hnutím.
 
Důležité postřehy zprostředkovává 

např. nedávná kniha Ulricha Lehnera (jenž obojí hodnotí kladně), On the Road to Vatican II. 

German Catholic Enlightenment and Reform of the Church
574

. Naopak z tradicionalistického 

pohledu nachází mnoho souvislostí německý kanonista Georg May ve své nové 

monumentální syntéze dějin novodobé teologie (především německé) 300 Jahre gläubige und 
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ungläubige Theologie
575

. A právě postihnout tyto vazby a hledat paralely nebo naopak rozdíly 

mezi těmito zjevy může být zajisté námětem pro další bádání. 
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8. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY 

PRAMENY 

Archivní prameny 

SOA Litoměřice, fond Řád cisterciáků Osek, Historický archiv, karton č. 335, i. č. 16. 

Tištěné prameny 

Beytrag zur Characteristik und Regierungs-Geschichte der Kaiser Josephs II., Leopolds II., 

und Franz II., Paris VIII (1799). 

Bleibt es beym Alten? Eine Mönchsfrage, die Antwort erleichtert folgendes Gedicht: 

Derwischiade oder Zadig und Cosme in Eklogen nach Orientalischem Geschmack, s. l. 1782. 

Breviarium Cisterciense authoritate reverendissimi D.D. abbatis cisterciensis generalit 

editum. Pars aestivalis, Parisiis 1752. 

Briefe über den gegenwärtigen Zustand der Litteratur und des Buchhandels in Österreich, 

s. l. 1788. 

CRON, Joachim Anton, Cassiodorus oder die Schulen, Prag 1800. 

CRON, Joachim, Dem Dulter Joseph. Ode, Brüx 1785. 

CRON, Joachim, Eine Begeisterung in der Eremitenzelle auf M. Theresiens Tod gefühlt, oder 

der getröstete Löwe, eine Erscheinung von der einsiedlerischen Muse gesehn und in einer 

Elegie nach römischen Tonmaaß besungen, Prag 1780. 

Der Morgenbote. Eine Zeitschrift für die österreichischen Staaten I-II, (Wien) 1809. 

Der oberdeutsche Freund der Wahrheit und Sittlichkeit I–II, Salzburg 1788. 

Der offenherzige Mönch, so wie ihn Kaiser Joseph II. haben will, s. l. 1783. 

Henrici Denzinger Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et 

morum, Barcinone-Friburgi Brisg.-Romae 1960. 

HUBER, Franz Xaver, Der Böme (sic!) am Grabe Marien Theresiens, Prag 1781. 

HUBER, Franz Xaver, Geschichte Josephs II. römischen Kaisers, Königs von Ungarn und 

Böheim etc., Wien 1792.  

Kniha Jozefowa. Sepsaná od jistého spatřujícího osmnácté století. Dílem již stalé wěci, a 

dílem proroctví, Praha 1784. 

(Eybel, Josef Valentin, přel. V. M. Kramerius), Křesťanská katolická užitečná Domowní 

Postylla, Praha 1785. 

Kurzgefasste Geschichte der Böhmen von den ältesten bis auf die issigen Zeiten, Prag 1779. 
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Neue Kronik von Böhmen. Vom Jahre 530 bis 1780, Prag 1780. 

Oesterreichische Biedermannskronik, Wien 1784. 

Pfeffer und Salz 1–2, Salzburg 1786. 

Prager Oberpostamtszeitung, 20. 7. 1782. 

Prager Oberpostamtszeitung. Beylage zum zwey und siebenzigsten Stücke, 7. 9. 1782. 

PROCHÁZKA, František Faustin, Miscellaneen der böhmischen und mährischen Litteratur, 

seltener Werke und verschiedener Handschriften, I–2. 

Provinzialnachrichten aus den kaiserlich königlichen Staaten und Erbländern, 10. 8. 1782. 

Provinzialnachrichten aus den kaiserlich königlichen Staaten und Erbländern, 2. 10. 1782. 

Religion und Priester, I–III, Prag und Wien 1782–1784. Dostupné online na: 

https://books.google.cz/books?id=pMJTAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepag

e&q&f=false  2. svazek: 

https://books.google.cz/books?id=uMJTAAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_s

ummary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false   3. svazek: 

https://books.google.cz/books?id=hsFTAAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_su

mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  [náhled 1. 8. 2018]. Exemplář Strahovské 

knihovny pod sign. HM V 52–54.   

„SCHRAUTZER, Anton“ (hg.), Klägliche Nonnenbriefe über ihr itziges Schicksal in 

Böhmen, Prag 1782. 

„SCHRAUTZER, Anton“, Bleibt es beym Celibat? Eine Pfarreifrage. Die Antwort erleichtert 

folgender Brief. Cosme von Land an Zadig bei Hof, s. l. 1782. 

Verlagsanzeigen über 1782 in Wien erschienene Druckwerke (fiktivní titul). 

Wiener Chronik. Historisch-politisch-philosophisch-litterärischen Inhalts I–II, 1785. 

Zakkaria“ (HUBER, Franz Xaver), Briefe aus  om über die  ufklärung in Oesterreich, 

„Frankfurt und Leipzig“ 1785. 

Zakkaria, Anton (HUBER, Franz Xaver), Schon 1771 war Kardinal Migazzi in geheim, was 

Er 1783 öffentlich ist, „Rom“ 1783. 
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