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Úvod 

Charakteristika tématu, použitá metodologie, teoretické zakotvení 
práce  
 

Cílem mého zkoumání, je posoudit možný posun ve vnímání žen a instituce 

manželství v Čechách na počátku raného novověku vlivem Lutherovy teologie. K této 

myšlence mě přivedla práce Michaely Hrubé, která poukázala na možný Lutherův 

vliv v oblasti manželství a postavení ženy v rámci této instituce, který mohl vést podle 

jejích slov k větší otevřenosti 16.století k ženám.1 Michaela Hrubá se v uvedeném 

článku zhostila rozboru díla Johannese Fredera, protestantského teologa, jehož Chvála 

a čest pohlaví ženského našla místo vedle dalšího autora tentokrát z českého prostředí 

Jana Kocína z Kocinétu v knize vydané Danielem Adamem z Veleslavína roku 1584. 

Obě díla představuje Josef Janáček v díle Ženy české renesance jako apologie na 

obranu ženy, která se podle tohoto historika stala terčem útoků v době jejího 

společenského vzestupu.2 

Luteránství jako nový protestantský směr a jeho pronikání do Království 

českého a vedlejších zemí Koruny české se stalo předmětem zkoumání mnoha 

historiků a historiček, jejichž objevů jsem využila pro svou práci. Jako základ a 

časovou osu pro nastínění situace v Čechách v období od roku 1517 (vystoupení 

Martina Luthera proti římské církvi) až po rok 1609 (vydání Rudolfova majestátu) 

jsem použila dílo Petra Vorla Velké dějiny zemí Koruny české.3 Velkým dílem přispěl 

k posouzení ohlasu luterské reformace v Čechách a na Moravě  Ludomír Kocourek4, 

                                                 
1Hrubá, Michaela, Čest a nevinna pohlaví ženského aneb dobré důvody pro uzavření sňatku v Čechách 

16.století, in: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí 

historiografie 

 (Sborník příspěvků z IV.pardubického bienále 27.- 28.dubna 2006),  Pardubice : Univerzita 

Pardubice, 2006, s. 457- 468. 
2 Janáček, Josef, Ženy české renesance, Praha: Československý spisovatel, 1987, s. 20– 21. 
3 Vorel, Petr, Velké dějiny zemí Koruny české. (Svazek VII. 1526-1618), Praha: Paseka, 2005, 639 s. 
4 Jedná se o několik článků, které jsou výstupem grantového projektu pod názvem „Luterská reformace 

a její ohlas v severních Čechách.“ Kocourek, Ludomír, Luterská reformace, její základy a její ohlasy, 

in: Východočeské listy historické č.11-12, Hradec Králové : Ústav historických věd PdF VŠP : Sdružení 



ačkoliv jeho výzkum byl podroben silné kritice Jana Horského především v oblasti 

samotného definování „luterství“ a jeho přijímání v Čechách i na Moravě.5 Do centra 

zájmu se dostává i kniha a knihovny jako médium a zdroj nového učení doby 

předbělohorské u Jiřího Peška a Olgy Fejtové.6  

Teorii Michaely Hrubé o možném vlivu tezí Martina Luthera ohledně 

manželství a postavení ženy v rámci tohoto svazku na příznivější vnímání ženy 

v 16.století jsem dále rozvedla a porovnávala učení Martina Luthera s dědictvím 

středověku, jak jej prezentuje Božena Kopičková ve svém příspěvku do sborníku 

Žena nejen v ráji.7 Božena Kopičková zde představuje teze teologů a filosofů 

západního křesťanství, jejichž převážně negativní názory na ženu vedly k vytvoření 

genderových stereotypů stavících ženu do podřadné a podřízené pozice vůči muži.  

Pro posouzení vlivu Martina Luthera bylo zapotřebí se zaměřit na analýzu jeho 

díla a interpretaci jeho myšlenek. Jako indikátory jsem volila prezentované názory na 

sexualitu v manželství, názory na postavení ženy v manželství a mimo něj, Lutherův 

pohled na lidské tělo a  ženské tělo především. Pro pochopení některých Lutherových 

textů jsem se musela dobře seznámit s daným obdobím, aby nedošlo k mylnému 

vysvětlení narážky či poukazu. Texty bylo potřeba podrobit diskursivní kritice. Starší 

překlady také vybízely k posouzení lingvistických odlišností a dobových výrazů. 

 Mým původním cílem bylo doložit prosazení Lutherovy teologie pozměňující 

náhled na genderové stereotypy a manželství v každodenním životě obyvatel Českého 

                                                                                                                                            
českých, moravských a slezských historiků - Historický klub, 1997, s.63-75, Kocourek, Ludomír, 

K náboženským dějinám doby reformační I, in: Vlastivědný sborník Podřipsko, č. 6/1- 1996, s. 87-96, 

Kocourek, Ludomír, K náboženským dějinám doby reformační II, in: Vlastivědný sborník Podřipsko, č. 

7-1997, s.32-44, Kocourek, Lubomír, Vrchnost, města a luterská reformace v severních Čechách, in: 

Poddanská města v systému patrimoniální správy. (Sborník příspěvků z konference v Ústí nad Orlicí 

12.- 13. září 1995), Ústí nad Orlicí : Státní okresní archiv, 1996, s. 63- 69. 
5 Horský, Jan, Příspěvek k diskuzi o luterství v Čechách v 16. a na počátku 17.století, in: Ústecký 

sborník historický 2000, Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, 2000, s.224-236. 
6 Pešek, Jiří, Knihovny pražských předbělohorských farářů, in: Documenta Pragensia IX-2,  Praha 

: Scriptorium, 1991, s. 417-438 nebo Fejtová, Olga, Pešek, Jiří, Recepce díla Martina Luthera 

v pražských a lounských knihovnách doby předbělohorské, in: Documenta Pragensia XV, Praha 

: Scriptorium, 1997, s. 83- 123. 
7 Kopičková, Božena, Žena evropského středověku v zajetí své doby.(Několik úvah s důrazem na 

česko-moravské prostředí.), in: Žena nejen v ráji: žena v Čechách od středověku do 19.století. [Ed.] 

Lenderová, Milena, Čadková, Kateřina, Stráníková, Jana, Praha: Karolinum, 2002, s. 13-44. 



království 16.století a za nejvhodnější se jevilo posouzení těchto kritérií u osob, které 

se dostaly do styku s luterstvím nejtěsněji. Chtěla jsem se tedy především zaměřit na 

obyvatele žijící na statcích německé šlechty v severních a severozápadních Čechách.8  

Michaela Hrubá navrhuje posoudit soužití luteránů a jiných náboženských 

příslušníků v oblastech považovaných za centra luterské víry, na což jsem reagovala 

avizovaným zájmem o akta a jednání obou konzistoří v daném období jako pramene 

pro svůj další výzkum.9 Zde jsem narazila na časté případy kněžského manželství, 

které bylo uzavíráno proti vůli utrakvistické konzistoře. Tyto spory se projevily jako 

dobrý zdroj pro posouzení příklonu k Lutherovu učení (nebo některým jeho prvkům) 

mezi kněžími spadajícími především pod utrakvistickou správu, tedy i mimo oblasti 

severních a severozápadních Čech. Významná byla především kontextualizace 

konzistorních akt a jednání, jejich místní a dobové určení a zasazení do souvislostí. 

Výběr vzorku jsem  přehodnotila a zaměřila se především na kněží, jejich důvody pro 

uzavírání sňatků, okolnosti a důvody pro odpor či příklon k Lutherovu učení. 

K tomuto přehodnocení mě přivedl i důraz na osobnost faráře jako autoritu, která 

měla možnost přesvědčovat své ovečky o „správné“ víře.10 

 Jako další pramen mi posloužily dopisy kněží, kteří diskutovali nad 

Lutherovým přínosem ve třicátých letech 16.století.11 Jedná se o pramen osobní 

povahy. Díky předchozímu zkoumání známe i přibližné určení doby původu těchto 

dopisů. Dopisy vydal František Dvorský v periodiku Archiv český roku 1895. Některé 

pasáže těchto dopisů jsou psané latinsky. Díky vzájemné interakci, která probíhá mezi 

                                                 
8 Horský, Jan, Příspěvek k diskuzi o luterství v Čechách v 16. a na počátku 17.století, in: Ústecký 

sborník historický 2000, Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, 2000, s.227. 

 
9 Jednání a dopisy konsistoře pod obojí způsobou přijímajících a jiné listiny téže strany se týkající z let 

1562-1570 / k vydání upravil Julius Pažout, Praha : Historický spolek, 1906, 471 s., Jednání a dopisy 

konsistoře katolické i utrakvistické II.díl,Akta konsistoře katolické,  k vydání upravil Klement Borový, 

Praha : I.L. Kober, 1869, 404 s., a také Jednání a dopisy konsistoře katolické i utrakvistické I.díl, Akta 

konsistoře utrakvistické, k vydání upravil Klement Borový, Praha: I.L. Kober, 1868, 404 s. 
10 Tuto myšlenku najdeme např. v článku Jiřího Peška. Pešek, Jiří, Knihovny pražských 

předbělohorských farářů, in: Documenta Pragensia IX-2, Praha : Scriptorium, 1991, s. 417-438. 
11 Dopisy kněží Šimona z Habru a Jana faráře Německo-Brodského o rozdílech ve víře  z let 1528-

1529/ z rukopisu Q.27.knihovny kláštera křížovnického s červenou hvězdou v Praze podává František 

Dvorský, Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské : sebrané z archivů domácích i 

cizích. Díl XIV /redaktor Josef Kalousek, Praha : Domestikální fond království Českého, 1895, s. 324-

367. 



kněžími, se však dostává latinským pasážím často vysvětlení, takže má neznalost 

latinského jazyka mi nebránila pochopit většinu souvislostí. 

 Závěrem celé mé práce je poukaz na vyvrcholení Lutherova odkazu v Čechách 

v České konfesi z roku 1575.12 Ovšem právě v tomto dokumentu bylo třeba zhodnotit 

možný vliv prvků jiné víry než luterství, neboť Česká konfese představuje 

kompromisní vyznání všech vyznání pod obojí v Čechách a je třeba zde poukázat i na 

teoreticky možný vliv zwingliánství při přijímání kněžského manželství jako součásti 

jedotné konfese.  

  

Žena a křesťanství ve středověku: genderové stereotypy a vlivy 

působící na jejich utváření  

 

Snahy o zachycení autentické ženské zkušenosti a kultury se začínají objevovat 

v souvislosti s rozvojem feminismu od konce 60. let v rámci „women´s history. Na 

tento jev podle Daniely Tinkové působil i rozklad velkých makrostrukturálních 

modelů, jakými byl marxismus a strukturalismus.13 Z příspěvku této autorky se 

dozvídáme, jakým způsobem se rozvíjela women´s history/ gender history v 

západoevropské historiografii posledních třiceti let.  

Počátky dějin žen byly spojeny především s dějinami útlaku, v 70. letech se 

women´s history snaží primárně zachytit ženu jako historického aktéra. Dějiny ženy 

vycházely z feminismu, s nímž často sdílely i touhu po sociální změně, avšak jejich 

postupy byly typické pro klasické sociální dějiny. Již v polovině 70. let se tedy ozývá 

kritika women´s history vedoucí k problematizaci ženské (i mužské) identity. Ženskou 

identitu není možné považovat za něco, co je nutně společné pro všechny ženy napříč 

kulturami a věkem.14  

                                                 
12 České vyznání, totiž vyznání víry svaté křesťanské všech tří stavů krá lovství českého z víry tělo a 

krev Krista Pána pod obojí přijímajících, roku 1575 Maxmilianovi II. podané, a roku 1609 majestátem 

císaře Rudolfa II. jakožto krále českého potvrzené, Opatovice : Evanjelická Matice a.v., 1903, 58s. 

 
13 Tinková, Daniela, "Žena" - prázdná kategorie? Od (wo)men's history k gender history v 

západoevropské historiografii posledních desetiletí 20. století, in: Dějiny žen aneb Evropská žena od 

středověku do 20.století v zajetí historiografie (Sborník příspěvků z IV.pardubického bienále 27.- 

28.dubna 2006.), Pardubice, Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická 2006, s. 19-32. 
14 Tamtéž, s. 24. 



Od 70. let se v rámci společenských věd začíná skloňovat pojem „gender“. 

Daniela Tinková jej charakterizuje jako sociální konstrukt, který odkazuje ke kultuře, 

a který je historicky proměnný.15 Definice genderu vede k oddělení toho, co je 

biologicky dané (pohlaví) a kulturně podmíněné (gender). Natalie Zemon Davisová 

užila termín gender jako jedna z prvních v historickém kontextu na konferenci 

v Berkshire roku 1973. Jako důležité zde uvedla mimo jiné pochopení významu 

pohlaví a genderových skupin v minulosti. Za cíl si Davisová klade zkoumat muže a 

ženy v interakci, pochopit role sexuální symboliky a zjistit jak tyto proměnné 

ovlivnily společenský řád, zda měly nějaký podíl na jeho zachování nebo jej vedly 

k přeměně. Postrukturalismus navrhl studium genderu jako literárního a filosofického 

procesu. Cílem se stává zkoumání tvorby identity „ženy“ a „muže“, utváření 

označujícího pro označované.  

 Jana Ratajová ve svém příspěvku k dějinám ženy a konceptu genderu  v české 

historiografii16 upozorňuje na to, jak je pro historiky zajímavé právě chápání genderu 

jako kulturního konstruktu. V české historiografii je pojem gender nejčastěji spojován 

s dějinami žen. Ty lze podle Jany Ratajové dále dělit na dějiny velkých žen a dějiny 

žen jakožto složku kulturních dějin.17 Jakousi syntézu dějin žen a to jak portrétů 

„velkých“ žen,  stejně tak jako příběhy žen obyčejných, vesnických a městských, 

představuje dílo Edith Ennenové s názvem Ženy ve středověku.18 Edith Ennenová zde 

mapuje proměnu postavení ženy ve všech sociálních kategoriích od raného středověku 

až po konec 15. století. Dílo představuje historickou sondu zachycující genderovou 

problematiku středověku rozděleného do třech časových úseků, napříč stavy i regiony. 

 V doslovu nastiňuje Edith Ennenová v jedné kapitole postupnou proměnu 

kouzelnice v čarodějnici.19 Zmínky o snaze potírat škodlivé čáry a kouzla jako 

pohanské zvyky nachází autorka již od raného středověku. Ovšem církev se v této 

době soustředila především na potlačování pohanské pověrčivosti a kouzelnictví 

nebylo spojeno přímo se ženou. Od 15.století ale zaznamenává zlom spočívající ve 

                                                 
15 Tamtéž, s.24. 
16 Ratajová, Jana, Dějiny ženy a koncept genderu v české historiografii, Kuděj 7, 2005, č. 1-2, s. 159-

173. 
17 Tamtéž, s. 164 – 165. 
18 Ennenová, Edith, Ženy ve středověku, [přeložili Jiří Karásek a Pavlína Rychterová], Praha 

: Argo, 2001, 338 s. 
19 Tamtéž, s. 256 – 260. 



výraznějším spojování čarodějnických praktik se ženami. Kniha Jindřicha Institorise 

Kladivo na čarodějnice je podle Ennenové vrcholným projevem misogynství, které 

autorka považuje za názor sdílený mnohými současníky.20 

Jindřich Institoris dal do souvislosti démony a ženský chtíč, který je podle 

tohoto autora u žen nenasytný. Je zde patrný strach ze sexuality, který se promítá 

v celém Kladivu na čarodějnice.21 Edith Ennenová si v závěru klade otázku, proč 

došlo v Kladivu na čarodějnice k jednoznačnému spojení ženy a čarodějnictví a 

následnému pronásledování žen kvůli podezření ze spojenectví s ďáblem. Mimo jiné 

poukazuje na možnou návaznost na misogynské názory, které nebyly vlastní pouze 

středověku. Za počátek negativních názorů na ženy můžeme pokládat již výklad 

prvotního hříchu, který byl přisuzován hříšné Evě. Ennenová poukazuje na zhoubný 

efekt díla Jindřicha Institorise, které bylo zaseto jako zrno do úrodné půdy, aby 

vyklíčilo v hrůzné procesy s ženami končící smrtí na hranici. 

 Mezi přispěvatelky do dějin žen zařadila Jana Ratajová22 v česko-moravském 

prostředí Boženu Kopičkovou, jejíž kapitola o ženě evropského středověku byla 

zařazena do sborníku Eva nejen v ráji.23 Ačkoliv považuje Ratajová její příspěvek 

vzhledem ke svému rozsahu za značně zjednodušený, můžeme se zde seznámit 

s protiženskými postoji, které byly podle Boženy Kopičkové zakotveny ve středověké 

společnosti. Uvádí zde teze některých křesťanských teologů a filosofů, které mohly 

přispět k formování negativního pohledu na ženy.  

 Za počátek negativního smýšlení o ženě vedoucí k jejímu podřízenému 

postavení vůči muži ve společnosti i rodině, můžeme na základě příspěvku Boženy 

Kopičkové (a snad i Edith Ennenové) považovat přisouzení prvotního hříchu Evě.24 

Eva jako první hříšnice, odpovědná za dědičný hřích seslaný na lidstvo, se vyskytuje u 

sv. Pavla a Petra a především u církevních Otců sv. Augustina (354-430) a Ambrože 

(340-397), kteří v tomto aktu spatřovali odůvodnění ženina podřízení. Posun nachází 

Kopičková u Anselma z Canterbury (1033-1109), který shledal Adama i Evu jako oba 
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22 Viz poznámka č. 16, Tamtéž, s. 170. 
23 Kopičková, Božena. Žena evropského středověku v zajetí své doby.(Několik úvah s důrazem na 
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stejně zodpovědné za spáchaný hřích. Navíc do protikladu hříšné Evy postavil Pannu 

Marii jako pramen spásy, která odčinila zlo zapříčiněné hříšnou Evou. Vysoké cenění 

křesťanské matky najdeme ale už i u nejmladšího z církevních Otců papeže Řehoře 

Velikého(540-604). 

 Růst mariánského kultu však nezabránil vzniku dalších misogynských názorů 

v hlavách teologů a filosofů západního křesťanství.25 Učenec rané scholastiky Jan 

Scot Eriugen (kolem 810-877) viděl ve stvoření Evy opuštění původní linie, kdy Bůh 

původně zamýšlel stvoření pouze Adama a mnohost lidí, která vznikla díky stvoření 

Evy, vidí jako důsledek jejího hříchu. Tato mnohost je následkem pohlavního styku, a 

tak každý člověk, který je jím počat, je také zatížen dědičným hříchem. Na 

misogynskou linii navázali učenci vrcholné scholastiky Albert Veliký(1193 nebo 

1206/12-1280) a Tomáš Akvinský (kolem 1225-1274), u nichž došlo i ke 

zpochybňování role ženy jako rodičky.  

Honorius z Autun (1.polovina 12.století) považoval dlouhé ženské vlasy za 

symbol sexuality a vyžadoval jejich zahalování, neboť žena je podle tohoto učence 

ďáblovou pastí, do níž se může mladík chytit skrze rozhozené sítě ženiných vlasů. 

Strach z ženské sexuality a sexuality vůbec se projevuje i v úctě přikládané panictví a 

panenství, které bylo po celý středověk považováno za nejvyšší hodnotu.26 Manželství 

bylo podřadnější než panenství a například další z církevních Otců sv. Jeroným (342-

420) považoval manželství za hřích jen o trochu lehčí než smilstvo.   

 S institucí manželství byl spojen ve středověku každodenní život většiny žen. 

Manželství bylo od 11. století zařazeno mezi svátosti a od 13. století se dostalo 

s konečnou platností pod dohled církve, která měla dominantní postavení při řešení 

těžkých sporů, mezi něž patřila například rozluka. Menší manželské spory mohly řešit 

i soudy městské nebo vrchnostenské. Mezi důvody pro úplnou rozluku patřila 

neplodnost, užší příbuzenské svazky mezi manžely nebo cizoložství, které bylo podle 

Kopičkové u žen posuzováno přísněji.K částečné rozluce - tedy od lože - se mohlo 

přistoupit v případě vážné nemoci jednoho z manželů. Kopičková se věnuje ve svém 

příspěvku i podřízenému postavení ženy uvnitř rodiny, díky němuž byla žena 

vystavena mužově svévoli. Podřízené postavení ženy vůči muži se zřetelně 

projevovalo v manželství, kde muž mohl a měl svou ženu vychovávat. Autorka 
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popisuje násilí páchané na ženách v rámci rodiny. Zajímavý je její pohled na 

omezování sexuality v rámci manželství, neboť podle autorky bylo maximální 

prosazování manželské čistoty ochranou ženy před libovolným sexuálním chováním 

jejího manžela.27  

Pojednání o sexualitě v manželství i mimo něj se objevuje i v předmluvě 

Josefa Janáčka k jeho dílu Ženy české renesance.28 Autor poukazuje na spojování 

erotičnosti a ženy, která se prosazuje ve francouzském prostředí „galantních dam“ 

v 16.století jako nový svobodomyslnější  pohled na ženu i sexualitu, která byla po 

celý středověk vehementně potlačována církví. Nový pohled na ženy je však podle 

autora ovlivněn prostředím, v němž vznikal. Renesanci ve Francii spojuje s novým 

stylem života i pohledem na ženu z aristokratického prostředí, která okouzluje muže 

svou krásou a důvtipem, zatímco v Čechách se setkáváme s ideálem pobožné, 

poslušné hospodyně, která se vyznačuje především cudností a nikoliv tělesnou ale 

duševní krásou. Možná právě uvolnění sexuality mohlo znamenat krok vpřed směrem 

k mírnějšímu pohledu na ženu a zlepšení jejího postavení ve společnosti.  

 Ráda bych se nyní vrátila k teologickým systémům západního křesťanství, 

které podle Boženy Kopičkové vydaly převážně záporné svědectví o ženě. Tento jev 

spojuje autorka především s tendenčním výkladem Bible, k němuž se přidaly ještě 

radikálnější názory některých teologů a filosofů, což upevnilo vědomí podřízenosti a 

podřadného postavení ženy ve společnosti. Nelichotivé a degradující teze o ženách se 

dále pomocí právních norem transformovaly do denní společenské praxe.29 Podle 

Kopičkové tyto misogynské tendence vrcholí nejtragičtěji v čarodějnických procesech 

a misogynství nachází největší ohlas především u řádového duchovenstva, kde byla 

silně potlačována sexualita. 

 Příspěvek Boženy Kopičkové se snaží nastínit některé teze, které mohly 

ovlivnit nelichotivý pohled na ženské pohlaví a tím i samotné postavení ženy. Autorka 

přitom poukazuje na období středověku, jehož dědictvím je myšlenka o 

neplnoprávnosti ženské populace. Na tomto místě je třeba se zmínit o situaci 

v českých zemích. Božena Kopičková ve svém článku upozorňuje na přímý 

institucionální vliv a působení římské církve v Čechách i průnik názorů církevních 
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autorit a teologů či filosofů z latinské Evropy prostřednictvím opisů jejich děl. 

Nemalou roli zde hrálo také vzdělávání v evropských kulturních centrech, kde 

působili stejní učitelé a žáci se sem sjížděli z celé Evropy. Ve středověku se tedy 

podle Kopičkové utvářela univerzální církevní ideologie, v níž se objevuje žena jako 

bytost, která je již od počátku ať už pro své činy, nezřízenou sexualitu či omezené 

rozumové schopnosti podřízena muži a tento trend se nevyhnul ani českému a 

moravskému prostředí. Jako protipól však na našem území působilo pozdní šíření 

křesťanství, které k nám navíc pronikalo společně s mariánským kultem a 

v neposlední řadě také husitství a jeho zásluhy na rozrůzněnosti ve víře i 

dlouhodobější existence několika náboženských směrů v předbělohorských Čechách a 

na Moravě.30  

Tato atmosféra tolerance a snášenlivosti pomohla podle autorky zabránit 

extrémním projevům misogynství, které našly své uplatnění v honech na čarodějnice 

provozované inkvizicí. Tedy procesy s čarodějnicemi se našim zemím ve středověku 

vyhnuly, ale názory podceňující ženu nikoliv. I zde nacházíme ohlasy 

západoevropských teologů, žena je spojována s ďábelským  pokušením, hříšnou 

sexualitou a rozumovým omezením. Sám Jan Hus varuje před stykem se ženou, která 

pro něj představuje ďáblův nástroj, který brání muži v obcování s Bohem a vinou 

ženy upadá muž v hřích smilstva.31 

Právě vliv teorií, které jako sdílené názory pronikají do právní praxe, což se 

dále projevuje v utváření, pozměňování či ustálení genderových stereotypů, se stal 

inspirací pro mou práci. Na počátku jsem si položila otázku, jak mohou formovat 

názory jakési „veřejné mínění“ a jak mohou tyto obecně sdílené názory proměňovat 

realitu každodennosti? Podnikla jsem tedy malou sondu, která začala v rámci teologie 

jednoho člověka, jehož názory v Čechách nacházely ohlas a mohly se podílet na 

proměně mentality, společenského řádu i genderových stereotypů. Ve svém příspěvku 

však považuji za důležité zasadit jednotlivé teze do kontextu autorova díla i doby a 

prokázat, jakým způsobem mohly nacházet tyto názory odezvu. Důležité je chápat 

tuto kapitolu jako možné srovnání,vracet se k ní pro představu velmi zjednodušeného 

„středověkého“ vnímání ženy, které snad bude vyznívat v porovnání s odkazem 
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Martina Luthera - kterého jsem si vybrala na základě článku Michaely Hrubé jako 

možného následovníka mírnějšího pohledu na ženu - v mnohém pesimističtěji.     

 

Ohlas Lutherovy teologie v Čechách i na Moravě 

  

Pronikání luterství do Českého království jako nového náboženského proudu bylo 

předmětem zájmu hned několika historiků, jejichž práci se snažím shrnout v této 

kapitole. Mezi hlavní zdroje patří především dílo Petra Vorla Velké dějiny zemí 

Koruny české32, které poskytuje ucelený obraz situace v Českém království, 

vedlejších zemích Koruny české i ve světě od roku 1526 – 1618 a několik článků 

Ludomíra Kocourka, které představují výstup grantového projektu s názvem 

„Luterská reformace, její základy a její ohlasy.“33 Dále jsem do této kapitoly zasadila i 

poznatky Zikmunda Wintera, které najdeme v jeho díle Život církevní v Čechách34 

nebo kritiku Jana Horského k článkům Ludomíra Kocourka.35 V této kapitole jsem se 

snažila docílit uceleného výkladu situace v Čechách od roku 1517 po rok 1609, a 

přitom přiblížit podmínky pro přejímání luterství. 

 Na tomto místě je potřeba právě upozornit na kritiku Jana Horského vztahující 

se k článkům Ludomíra Kocourka. Jan Horský vytýká Kocourkovi především 

nevyjasněnost samotného pojmu „luterství“, s nímž autor nakládá jako by byl už sám 

o sobě jasně vymezený. Problematické jsou podle Jana Horského i Kocourkovi teze o 
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splývání luterství a novoutrakvismu. Důležité tedy je si uvědomit, že luterství nebylo 

v Čechách přijímáno jako celek a pokud mluvíme o luterství, je třeba tento pojem dále 

upřesnit. Mým cílem je především zmapovat na základě představených děl prostředí, 

v němž docházelo k šíření Lutherova učení a jeho možnou adaptaci v rámci 

Království českého. Jedná se o přehledovou kapitolu, která se snaží o syntézu 

poznatků vztahujících se k tématu pronikání Lutherovy teologie (či luterství) na území 

Českého království. V rámci vlastního výzkumu bude však zapotřebí určit faktory, 

kterými budeme příklon k luterství vymezovat a charakterizovat.  

 

Roku 1517 vystoupil Martin Luther proti římské církvi. Již od této doby se datuje 

příchod prvních německých kazatelů do Čech, kteří se stávali šiřiteli Lutherových 

myšlenek. Ve dvacátých letech 16.století se dostává Lutherovo učení do Prahy a 

severních Čech, kam si své luteránské kněze dosazuje německá šlechta a nechává je 

předčítat Lutherovy teze. Tento akt je spojován i s počátky „nenásilné germanizace“36, 

ale především je počátkem rozmáhání Lutherova učení v Čechách a na Moravě. 

 Některé prvky Lutherovy teologie se podle Zikmunda Wintera setkaly 

v Čechách a na Moravě s velkým ohlasem.37 Mezi ně patřila především myšlenka 

evangelické svobody či právo obce na volbu kněze. Ovšem důvodů pro šíření 

Lutherova učení mohlo být hned několik. Některým kněžím se zalíbila myšlenka 

kněžského manželství, které bylo v Lutherových očích hodnotnější než život 

v celibátu. Šlechta viděla v luterství možnost, jak rozmnožit svou moc uchvácením 

církevní správy nad poddanými. Ekonomické a politické uplatnění Lutherových 

myšlenek ocenila i města a jejich obyvatelé měšťané, kteří nalézali v Lutherových 

spisech zvnitřnění víry a větší svobodu.38 V jazykově německých oblastech Čech 

nacházely Lutherovy myšlenky ohlas už jen z důvodu prosazování bohoslužby 

v němčině. Češi viděli podle Zikmunda Wintera v Lutherovi Husova pokračovatele39, 
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a protože někteří utrakvisté byli již dlouho nespokojeni se svým stavem, začali se 

ochotně přidávat k novému učení. Ludomír Kocourek se dokonce domnívá, že 

Lutherovo přihlášení se k Husovu odkazu přispělo k pronikání Lutherova učení na 

území Čech a Moravy a vznikání jakéhosi přátelského vztahu mezi Čechy Němci na 

bázi protestantismu.40 

V Kocourkově posouzení ohlasu luterské reformace v Čechách se dozvídáme, 

že luterství v českých zemích od druhé třetiny 16. století prakticky splývalo 

s novoutrakvismem41, což Jan Horský zpochybňuje jako ukvapený závěr, neboť i 

když první ohlasy Lutherova vystoupení proti římské církvi vyvolaly kladné reakce, 

poukazuje na neúplné porozumění jeho učení.42 Obecně však můžeme shrnout, že 

luterská reformace proniká do Českého království, kde se setkává s ohlasem jak u 

německé šlechty a německého - především městského - obyvatelstva, tak i u 

utrakvistů, kteří se nesmiřují s jeho kompaktátní podobou a sbližováním s katolíky.  

Lutherův úspěch tkvěl mimo jiné podle Kocourka především ve vytvoření 

nového teologického systému založeného na ospravedlnění pouhou vírou. Tato nová 

teologie se objevila v období hluboké náboženské krize, kdy docházelo ke zesvětštění 

literatury i umění, ale zároveň stoupala religiozita lidových vrstev. Ovšem autor 

poukazuje na to, že důvodem vzniku a úspěchu reformace zřejmě nebylo prozření 

lidových mas, které toužily potlačit zlořády v církvi, ale že se jednalo zejména o 

záležitosti jednotlivců, kteří využívali situace pro prosazení vlastních zájmů.43 Boj 

proti papežovi, odpustkům a vlastně i kněžstvu se setkal s úspěchem především u 

německých knížat, která zatoužila po nezávislosti na papeži a císaři, větší politické 

svobodě a bohatství. 

Situace v Čechách mezi léty 1520-1609, šiřitelé Lutherových 

myšlenek a jeho odpůrci 

 

První ohlasy Lutherova učení se projevily zejména v oblasti německého pohraničí a u 

německé menšiny ve městech. Díky existenci oficiálního dvojvěří a decentralizované 
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církevní správě v Čechách mohlo docházet k rychlému šíření luterské reformace. Tak 

se dělo především na panstvích šlechtických vrchností, které se formálně hlásily k víře 

podobojí, jež byla povolena kompaktáty jakožto zemským zákonem.44 Tento problém 

je v historické terminologii často řešen pomocí termínu „staroutrakvisté“, který slouží 

jako označení příznivců kompaktátního utrakvismu, zatímco termín „novoutrakvisté“ 

se používá pro označení věřících pod obojí, kteří se hlásili k reformaci luteránského 

typu. 45 

 Učení se do Čech dostávalo ze Saska již kolem roku 1520, kdy nacházíme 

některé jeho prvky nejprve mezi německým obyvatelstvem. Nejrychleji se učení šířilo 

v severních a severozápadních Čechách. Právě na severu a severozápadě Čech 

docházelo v pohraniční k obchodním stykům se Saskem. Nejdříve se ujímalo luterství 

ve svobodných horních městech, kde se také drželo nejpevněji. Města se stávala 

centrem reformace z mnoha důvodů. Byla sídlem vzdělanců a kněžstva, škol a 

univerzit i hospodářsky a politicky se emancipujících měšťanů. Odezvu zde nacházel i 

humanismus a renesance. Myšlenky reformátorů byly předzvěstí zvětšování majetku, 

neboť církevní statky se měly stát majetkem knížat a měst.  

Ze severu se učení dále šířilo do dalších měst jako Kadaň, Litoměřice, Most 

nebo Trutnov. Lutherovy myšlenky se postupně rozmáhaly i v katolických jazykově 

německých oblastech na Moravě. Luteranizace probíhala i ve velkých královských 

městech, jakými byly Jihlava nebo Znojmo. Šlechtické vrchnosti, z nichž některé 

v nedávné době přesídlily z Míšně a Sas do Čech, prosazovaly nové učení na 

Loketsku, Žatecku, Děčínsku nebo v Kamenici.46 Jednalo se především o rody 

Salhausenů, pánů z Bínova, Šlejniců, Šliků, Vartenberků nebo Valdštejnů. Ke 

všeobecnému rozšíření Lutherových myšlenek došlo podle Ludomíra Kocourka ve 

vnitřních Čechách kromě Prahy a na Moravě  asi v polovině třicátých let 16.století, na 

čemž se podíleli i noví protestantští kazatelé, navracející se ze studií v Německu. Ti 

navazují na činnost prvních německých kazatelů působících ve dvacátých letech na 

statcích německé šlechty v pohraničí. 

Velkou roli při postupu Lutherova učení měla šlechta- nejprve německá, poté i 

česká. Právě německá šlechta, která se usazovala v pohraničí, měla často statky v Říši, 
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kde od roku 1555 platil Augsburský mír. Vrchnost se považovala vzhledem ke svým 

říšským statkům také za říšskou šlechtu, a tak i na svých statcích v Čechách a na 

Moravě obhajovala své luterské duchovní. Konfesijní příslušnost faráře hrála velkou 

roli, neboť měl možnost přímo ovlivňovat náboženské přesvědčení poddaných. 47 

Příslušníci luteránské šlechty dosazovaly na fary nesvěcené a často ženaté kněze a 

vymlouvaly se na nedostatek kněží svěcených. Tento stav měl změnit až rok 1562, 

kdy došlo k obnovení pražského arcibiskupství. Reformace přinášela šlechtě hmotné 

výhody a lepší mocenské postavení. Naskytla se možnost odvolávat duchovní bez 

souhlasu konzistoří, podílet se na církevních poplatcích a těžit z církevního majetku. 

 Přijetí luterství šlechtickými rody vedlo k tlaku na poddané. Tento tlak byl 

mírněn rekatolizačními pokusy a vlivem obou konzistoří, které se opíraly o zákonné 

dvojvěří, jež bylo stanoveno již roku 1434 basilejskými kompaktáty. Jednalo se o 

úřady, které v době, kdy nebylo dlouhodobě obsazeno místo pražského arcibiskupa, 

spravovali církevní život v Čechách. Horní konzistoř zastupovala kněžstvo katolické, 

dolní potom kněžstvo utrakvistické. Toto označení se odvíjelo od umístění hlavních 

pražských kostelů obou církví. Katolický byl chrám sv.Víta na Pražském hradě, 

utrakvistický Týnský chrám na Staroměstském náměstí. V čele obou konzistoří stál 

jeden nebo dva administrátoři. 

 Administrátor horní konzistoře měl biskupské pravomoce, a pokud byl sám 

svěceným biskupem, směl světit i katolické kněží v Čechách. Správu horní konzistoř 

uplatňovala v Čechách, protože na Moravě fungoval biskupský úřad. Rokem 1561 

činnost horní konzistoře zanikla jmenováním pražského arcibiskupa. 

 Správa dolní konzistoře se odehrávala v rámci celé arcidiecéze, spravovala 

církev podobojí v Čechách a formálně i na Moravě. Utrakvističtí kněží, kteří působili 

v rámci dolní konzistoře, byli voleni utrakvistickými stavy stejně jako administrátor 

dolní konzistoře. Obsazení konzistoře později dostal pod kontrolu na nějaký čas 

panovník. Kdo se stane jejím členem, bylo také od počátku pronikání luteránské 

reformace do Čech předmětem konfesijního zápasu mezi kompaktátním utrakvismem 

a reformací. Na počátku třicátých let se utrakvistická církevní správa reformovala a 

získala pevnější hierarchicky členěnou strukturu.48 Obsazování farností ale v Čechách 

ovlivňovala více pozemková vrchnost než dolní konzistoř, takže se luteránská 
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reformace rychle šířila, a to především na panstvích šlechtických vrchností, které se 

ale formálně dál hlásily k utrakvismu.   

 Ačkoliv  byla roku 1462 basilejská kompaktáta prohlášena papežem Piem II. 

za neplatná, měla tato dohoda mezi zástupci husitských Čech a papežem Evženem IV.  

v Království českém stále postavení zemského zákona. Platnost kompaktát byla 

potvrzena i kutnohorským náboženským mírem roku 1485. V polovině dvacátých let 

16.století ale přestala kompaktáta již neodpovídala realitě náboženského života a 

začala překážet legalizaci jiných křesťanských náboženství. V této době se jednalo 

právě o novoutrakvismus, který ve své práci ztotožňuji s utrakvismem ovlivněným 

luterskou reformací a Jednotu bratrskou.  

Král Ferdinand se změnám v oblasti církevního života bránil. Svůj postoj 

obhajoval dřívějším závazkem dodržovat kompaktáta. Ferdinand zároveň viděl 

v kompaktátech i nástroj pro sjednocení církve a obrany proti radikálnějším směrům 

reformace. To se zřetelně projevilo v jeho zamítnutí společného projektu 

novoutrakvistů v čele s Janem z Pernštejna a Jednoty bratrské z roku 1543, který lze 

považovat za předvoj České konfese. Krátce před svou smrtí se navíc postaral císař 

Ferdinand I. o oficiální znovuschválení kompaktát papežem.  

Roku 1567 začal vládnout v českých zemích císař Maxmilián. Císař se po 

protitureckém tažení roku 1566 ocitl bez prostředků. Rozdělení rakouských dědičných 

zemí roku 1564 vedlo ke zmenšení rozsahu území, kterému vládl. Tento okamžik 

přispěl k ještě větší závislosti císaře na vůli stavů. Stavové zemí Koruny české se 

tentokrát rozhodli využít panovníkovy závislosti na výši schvalovaných daní 

k vymáhání zrušení starých kompaktát jako zemského zákona, a tak dochází roku 

1567 k jejich zrušení v Království českém a Markrabství moravském. Ačkoliv i po 

tomto rozhodnutí panovník formálně zakazoval šíření nepovolených náboženských 

vyznání, představovalo zrušení kompaktát vymizení formální hranice stavící 

luteránskou reformaci v českých zemích mimo zákon. V téže době povolil císař 

v Uhrách a podunajských zemích rakouských šíření reformačního učení podle 

Augsburské konfese. Díky zrušení kompaktát jako zemského zákona, přestal závazně 

platit i starý systém konzistorní správy.  

Ačkoliv již před zrušením kompaktát dosazovaly vrchnosti faráře na své statky 

často bez souhlasu konzistoří nebo arcibiskupa, po roce 1567 již neexistoval žádný 

právní nástroj, který by potlačoval šíření reformace na šlechtických alodních 

dominiích. Zákonný rámec náboženského života se zrušením kompaktát přiblížil 



situaci ve vedlejších zemích Koruny české, kde se dodržoval princip Augsburského 

náboženského míru: „Čí vláda, toho náboženství.“ Ten se aplikoval v rámci 

jednotlivých dominií a šlechta tak měla v podstatě právo rozhodovat o náboženském 

vyznání na svých panstvích.  

Zrušení kompaktát, které bylo pro šlechtu výhodné, znamenalo nejistotu pro 

komorní panství a královská města, kde byl bezprostředním vládcem panovník. Zde 

hrozilo nebezpečí, že pod vlivem arcibiskupského dvora budou potlačovány jiné 

konfese, a proti tomu by neexistovala v zemském právu obrana.V době vlády krále a 

císaře Maxmiliána II. takové nebezpečí nehrozilo, ovšem roku 1575 se měl zemský 

sněm vyjádřit k žádosti o projednání nástupnictví Maxmiliánova syna Rudolfa. Rudolf 

byl vychováván v duchu ortodoxního katolicismu, a tak vyvolávalo jeho nástupnictví 

mezi stoupenci protestantismu a jiných náboženských směrů nejistotu. Tehdy došlo ke 

vzniku České konfese, která měla i po nástupu Rudolfa na český trůn zajistit 

náboženskou svobodu.  

Česká konfese se přímo netýkala Moravy, Slezska a obou Lužic a 

představovala mezi křesťanskými konfesemi jistou výjimku. Závazná podoba 

katolické víry byl stanovena během tridentského koncilu roku 1563, základem 

luteránství se stala Augsburská konfese z roku 1530, kalvinisté se prezentovali 

Helvetskou konfesí z roku 1566, ale Česká konfese se nevymezovala vůči ostatním 

náboženstvím, nýbrž byla jakýmsi kompromisem, který vznikl vyzdvižením 

základních věroučných tezí, které byly společné pro všechna nekatolická náboženství 

rozšířená v sedmdesátých letech 16. století v Čechách. Česká konfese měla především 

umožnit legální existenci dosavadních tří hlavních proudů nekatolické víry: 

novoutrakvistů, kteří se sbližovali s luteránstvím filipistického směru49, Jednoty 

bratrské směřující ke kalvinismu a staroutrakvistů, kteří se stále více sbližovali 

s katolickou církví. Tato konfese měla být také obranou proti budoucí násilné 

rekatolizaci. 

Česká konfese, jejíž celý název zní: „Vyznání víry svaté křesťanské všech tří 

stavů království českého, z víry tělo a krev Krista Pána pod obojí přijímajících“, 
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vycházela ze základního znění Augsburské konfese, ale vyhýbala se sporným tezím 

v rámci reformační teologie v Čechách této doby. Hlavními tvůrci tohoto textu byli 

dva novoutrakvističtí profesoři pražské Karlovy univerzity: dr. Pavel Práža a mistr 

Matěj Dvorský z Hájku a bratrský teolog bratr Jiřík Strejc. Ke schválení text České 

konfese předal císaři Maxmiliánovi Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic, který 

v této době patřil k nejvýznamnějším z novoutrakvistických českých politiků. Císař se 

však snažil vyhýbat významnějším rozhodnutím v oblasti víry, a tak česká stavovská 

opozice podmínila veškerá sněmovní jednání ohledně daní a nástupnictví Rudolfa 

projednáním České konfese. Česká konfese našla odpůrce mezi významnými katolíky 

i staroutrakvisty, u papežského dvora stejně jako u španělských Habsburků, a tak se 

císař ocitl v nepříjemné situaci, kterou vyřešil audiencí 9. září roku 1575, kde se ústně 

zavázal před hlavními předáky nekatolické šlechty dodržovat Českou konfesi a tímto 

slibem zavázal i svého syna Rudolfa. Vystavení České konfese jako panovnické 

listiny ale zamítl. Česká šlechta tento slib přijala a následně došlo i ke schválení 

císařem požadovaných daní a zvolení Rudolfa Habsburského českým králem.  

S nástupem Rudolfa na trůn, dochází k trvalému usídlení císařského dvora 

v Praze. U pražského císařského dvora se vytvořilo konfesijně otevřené prostředí, kde 

mohli působit umělci, politici a vědci, kteří se hlásili k různým náboženstvím - což 

nebylo kolem roku 1600 v konfesijně rozdělené Evropě obvyklé. Ovšem na této 

skutečnosti však neměl podle slov Petra Vorla hlavní zásluhu samotný císař, nýbrž 

domácí náboženská tradice. U císařského dvora vzniklo roku 1583 stálé 

velvyslanectví papežského dvora. Tento počin je považován za jeden ze zlomových 

mezníků, který ovlivňoval nábožensko-politický vývoj v české společnosti.50 Právě 

návrh programu prvního papežského nuncia, kterým byl Giovanni Francesco 

Bonhomini, je považován za počátek cílené rekatolizace Čech. Bonhomini navrhoval 

obnovení katolické jednoty a podřízení církevní správy papeži. Luteráni a příslušníci 

Jednoty bratrské měli být ze země vypovězeni a u kališníků předpokládal, že splynou 

s katolickou církví. O čtyřicet let později byl tento plán v podstatě uskutečněn císařem 

Ferdinandem II. 

V souladu s Bonhominiho projektem začala v polovině osmdesátých let 

16.století v Čechách systematická rekatolizace.Ta byla namířena třemi směry. Zaprvé 

byla potřeba obnovit systém arcibiskupské církevní správy, oslabit univerzitu, která 
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představovala  ideologické centrum reformace a získat nastupující generaci domácí 

šlechty pro katolickou víru. Luteranizovaní novoutrakvisté byli v době snah o 

potvrzení České konfese těsně propojeni s Karlovou univerzitou. Mezi univerzitními 

profesory měl český novoutrakvismus své hlavní ideology. I samotný text České 

konfese byl z velké části sestaven právě pražskými univerzitními profesory.  

Roku 1582 se také projevil zájem novoutrakvistů na změnách ve vedení dolní 

konzistoře. Podle návrhu profesora Petra Codilluse z Tulechova se měla stát dolní 

konzistoř samostatnou církevní institucí, která by nijak nepodléhala katolickému 

arcibiskupovi. Dolní konzistoř měla spravovat záležitosti křesťanů, kteří se hlásili 

k České konfesi a její zástupci by byli voleni nekatolickými stavy nikoliv 

panovníkem, jak tomu bylo od roku 1562. S nástupem papežského nuncia se však 

politické klima u panovnického dvora změnilo a reforma dolní konzistoře nebyla 

možná. V roce 1584 císař Rudolf II. potvrdil své výhradní právo na jmenování členů 

dolní konzistoře. Dolní konzistoř tak byla pod vlivem pražských arcibiskupů. Její 

administrátoři zůstávali formálně utrakvisty, ale ve své funkci zůstali pouze za 

předpokladu, že se zřeknou spolupráce s luteranizovanými novoutrakvisty a Jednotou 

bratrskou. Arcibiskupský dvůr chtěl s pomocí utrakvistické konzistoře obsazovat 

utrakvistické farnosti kněžími biskupského svěcení. Jednalo se vlastně o katolíky, 

kteří mohli podávat svátost oltářní podobojí. Královská města se proti dosazování 

kněží na fary mohla bránit staršími výsadami podobně jako některá města poddanská, 

která získala od své vrchnosti právo svobodné volby kněze.  

Jinak tomu bylo na komorních panstvích, kde podací právo příslušelo 

panovníkovi. Naštěstí v té době ještě platilo, že pokud se věřící s novým knězem 

v otázkách víry neshodli, dařilo se donutit faráře, aby faru dobrovolně opustil. Dělo se 

tak zejména proto, že na nižších stupních zemské správy úřadovali většinou 

novoutrakvisté, kteří v konfesijních sporech s arcibiskupem podporovali své souvěrce, 

a tak byla často nařízení přímo od císaře nebo arcibiskupa na jednotlivých úrovních 

správy oslabena.  

V prvních letech existence pražského císařského dvora bylo v Čechách malé 

množství katolíků. Nejvýznamnější představitelé katolických rodů  dlouhodobě držící 

klíčové zemské úřady na konci 16.století vymřeli, a tak se císař Rudolf rozhodl 

představitele nejvyšších zemských úřadů nejmenovat.V této době získává na 

důležitosti úřad místokancléře Království českého, který od roku 1590 zastával 

novoutrakvista Kryštof Želinský ze Sebuzína. Avšak na úplném konci 16.století 



dorůstá nová generace katolické šlechty, která má před sebou vidinu rychlé politické 

kariéry, jež začíná být podmíněna konfesijní příslušností. Mezi léty 1597-1599 jsou 

do nejvyšších zemských úřadů prosazeni v Čechách a na Moravě mladí příznivci 

španělského radikálně-katolického směru, a tak získává katolická strana v Čechách a 

na Moravě zásadní převahu.  

Roku 1593 byl obnoven válečný konflikt s Osmanskou říší, což prohloubilo 

hospodářskou i mocenskou krizi habsburského soustátí. Císař se stále více zadlužoval 

a zvyšoval daně, ovšem neměl při sobě stálou armádu, která by stíhala případné 

neplatiče z řad šlechty. Začátkem 17.století využil přítomnosti vojska v Uhrách mimo 

jiné k útoku především na protestantskou šlechtu a své jednání odůvodnil vymáháním 

daní. Tento počin však vedl k odboji protestantské šlechty v čele s Bočkajem. 

Bočkajovci však podobně jako předtím císařská armáda plenili i v okolních zemích a 

jejich vpády se dostaly až na jižní Moravu. Rudolfův bratr Matyáš se ujal jednání 

s Bočkajem i Turky. Jeho diplomatická jednání vedla ke smíru, ovšem Rudolf odmítl 

mírové smlouvy potvrdit, a tak se Matyáš spojil se stavovskými obcemi, k nimž 

patřily i stavy moravské.  

České stavy v této chvíli využili panovníkovo oslabení a postavily se za něj ve 

snaze prosadit své vlastní zájmy. Roku 1609 tak vznikl Rudolfův Majestát 

náboženských svobod, který představoval vynucené privilegium protestantských 

stavů. Jeho náplní bylo mimo jiné formální uznání České konfese a reforma dolní 

konzistoře, která podléhala od roku 1604 správě pražského arcibiskupa. Volení členů 

dolní konzistoře mělo být od této chvíle záležitostí zemského sněmu a nikoliv 

panovníka. Dalším požadavkem bylo dodržování náboženských svobod pod dohledem 

zvolených defensorů a zavedení nového systému pro jmenování úředníků. Dolní 

konzistoř byla podle požadavků evangelických stavů po vydání Majestátu 

náboženských svobod obnovena jako novoutrakvisticko-bratrská.   

Martin Luther v měšťanských knihovnách  

 

Jinou možnost, jak sledovat ohlas díla Martina Luthera v Čechách, umožňuje 

nahlédnutí do měšťanských knihoven. Působení knihy na měšťana doby 



předbělohorské zachycuje práce Jiřího Peška a Olgy Fejtové.51 Jejich závěry vedou 

k tvrzení, že četba a zájem o knihu se významně formoval názory této společenské 

vrstvy. Rysem vzdělaného měšťana, který se kolem roku 1600 objevoval i v malých 

městech, byla gramotnost v češtině, latině a dokonce většinou i v němčině. Rozmáhala 

se masová knižní produkce a dovoz knih. Kniha se postupně stávala cenově 

dostupným zbožím a poměrně běžnou součástí měšťanské domácnosti. 

 Pokud se snažíme dopátrat skladby literatury v měšťanských knihovnách, je 

třeba vzít v úvahu, že náboženská literatura byla často tištěna v malých formátech, 

které se často v inventářích zaznamenávaly pouze sumárně. V knihovnách najdeme 

především německé výtisky, což autoři vysvětlují dominantní úlohou německých 

nakladatelských a knihkupeckých firem v Čechách. Na německém trhu hrála 

významnou roli religiózní literatura a většinu tvořily protestantské knihy. Podle autorů 

se náboženské představy měšťanů utvářely zcela svobodně, neboť konfiskace 

zakázaných knih pomocí domovních prohlídek byly v předbělohorských českých 

městech téměř neznámé a tridentinský „Index librorum prohibitorum“ mohl 

uplatňovat pražský arcibiskup v podstatě jen při povolování tisku nových knih. Časté 

byly i cesty české šlechtické i městské mládeže na městské latinské školy a na 

univerzity v protestantském zahraničí a nepodařilo se blokovat ani dovoz zahraniční 

literatury.   

 Podle autorů nebyl nejoblíbenějším autorem českých měšťanů v Praze či 

Lounech ani Jan Hus nebo někdo další z českých reformátorů, nýbrž největší oblibě se 

těšil Martin Luther následovaný některými svými luteránskými pokračovateli. „Luther 

byl v předbělohorských desetiletích nejčtenějším autorem snad ve všech českých 

městech.“52 Pražští a lounští měšťané četli jeho díla především v němčině a latině. 

České překlady některých titulů se  objevovaly téměř jen v první polovině 16.století 

především v okruhu Jednoty bratrské. Lutherova díla se nacházela v knihovnách 

obyčejných měšťanů, většinou řemeslníků nebo obchodníků i významnějších 

osobností, které vlastnily větší soubory Lutherových děl. 

 Na rozšíření Lutherova učení a formování nové církve se z velké části podílely 

podle autorů Lutherovy zpěvníky nábožných písní, knihy modliteb a Lutherova 
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kázání. V českých měšťanských knihovnách se objevovaly s největší frekvencí Postily 

a luterské biblické překlady. Často se četly i Lutherovy Katechismy, kázání a písně. 

Jako doklad o výjimečné popularitě Martina Luthera kolem roku 1600 slouží jeho 

knižní biografie nalezené v českých knihovnách.  

 

Knihovny farářů 

 

Na formování náboženského života v českých královských městech se podle autorů 

podílely „velké“ náboženské dějiny (tím autoři míní stanovení kompaktát, 

kutnohorskou smlouvu či Českou konfesi nebo Rudolfův Majestát) jen omezeně. 

Rozhodovala především skladba městských elit a síla církevních obcí ve městech. 

Přičemž významnou osobností byl především farář, který mohl ovlivňovat 

náboženské cítění a příslušnost ke konfesi na farách, kde kázal.   

 Obsahem knihoven pražských předbělohorských farářů se ve svém článku 

Knihovny pražských předbělohorských farářů zabývá Jiří Pešek53. Zmiňuje zde 

skupinu inventářů pozůstalostí kněží, kteří zemřeli v Praze a jejichž inventáře byly 

zaneseny do knihy inventářů. Tento pramen je výběrový, vzešlý z činnosti městského 

nesporného soudnictví a nijak se neváže na církevní správu. Pozůstalosti kněží sem 

tedy byly zapsány pouze v případě mimořádné události- např. když město hájilo 

zájmy manželek a dětí farářů, či pokud bylo nutné zajistit pohledávky zemřelých vůči 

měšťanům. Z těchto důvodů se do rukou autora dostaly soupisy majetku pouze šesti 

kněží z let 1571-1620. 

 Kněz Václav Dačický byl administrátorem utrakvistické konzistoře mezi léty 

1594-1604. Jednalo se o představitele konzervativního kališnictví, který měl velmi 

dobré vztahy s arcibiskupem. Přesto Dačický roku 1602 čelil obžalobě z luteránství a 

z toho, že za úplatek dosazoval na fary luteránské kněze. Když o dva roky později 

administrátor veřejně přiznal, že je ženatý a má dospělou, již vdanou dceru, dal jej 

arcibiskup dokonce uvěznit, ale tento počin se setkal se značnou nelibostí nekatolické 

šlechty. Bohužel právě obsah této knihovny, která patřila mezi jednu z největších 
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soukromých knihoven v Praze na přelomu 16. a 17.století, byl zaznamenán pouze 

sumárně.  

 Podle autora je pro pražské předbělohorské knihovny typická názorová 

pestrost. Jádrem náboženské literatury byla většinou díla luteránských autorů (Martin 

Luther, Filip Melanchton, Jan Matthesius, Christophor Fischer, Johann Hobermann), 

které doplňovala díla starší české reformní tradice a kalvinistické tituly. Příklady 

luteránských knihoven uvedené v tomto článku nelze podle autora chápat jako 

reprezentativní pro tuto dobu, ale po stránce obsahové je možné se domnívat i díky 

komparaci s obsahem měšťanských knihoven, že v Praze a zřejmě i jinde v Čechách 

patřila hlavní role německé luteránské literatuře.  

 

Martin Luther- tělo, svoboda, manželství a žena… 

 

Michaela Hrubá ve svém článku poukazuje na možnou souvislost mezi Martinem 

Lutherem a novým pohledem na ženu v předbělohorském období.54 Také upozorňuje 

na proměnu manželství vlivem německé reformace směrem ke svobodě sexuálního 

života v rámci manželství a změny povahy tohoto svazku, který začíná fungovat na 

bázi dohody obou partnerů.V uvedeném textu rozebírá dílo protestantského kněze 

Johannese Fredera, jenž byl považován za Lutherova žáka a poukazuje na proměnu ve 

vnímání ženy směrem k její obhajobě před výroky tradovanými ve středověku, které 

hanily nejen intelekt ženy, ale i její tělo a opovrhovaly manželstvím. Celý text je 

zamyšlením nad možným vlivem Martina Luthera na větší otevřenost 16.století vůči 

ženám, která bývá některými staršími autory připisována tradicím české reformace. 

Mým cílem je doložit šíření Lutherových názorů na ženu a manželství 

v předbělohorských Čechách a posoudit jejich adaptaci v daném prostředí. 

 Ve své práci zaměřila na rozbor Lutherových děl. Věnovala jsem se nejprve 

seznamům knih, které se vyskytovaly ve vybraných pražských a lounských 
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měšťanských knihovnách55 a knihovnách pražských farářů56 v předbělohorské době. 

Lutherova díla, která se vyskytují v těchto inventářích, jsem chtěla podrobit analýze 

ve vztahu k vymezenému tématu. Ovšem odradilo mě, že knihovny byly často 

zaznamenávány pouze sumárně a navíc je nelze tento vzorek vzhledem ke svému 

rozsahu považovat za reprezentativní. Zajímal mě Lutherův pohled na ženu, to, jak 

vnímal vztah mezi mužem a ženou v rámci manželství i mimo něj, a tak jsem zaměřila 

svůj výběr na dostupná vydaná Lutherova díla a preferovala kapitoly zmiňující se o 

zkoumané problematice. Analýzou vybraných Lutherových textů jsem se snažila 

zjistit, jaký mohla mít vliv teologie Martina Luthera v Českém království zhruba od 

dvacátých let 16.století po počátek století sedmnáctého. Mým cílem bylo potvrdit 

nebo vyvrátit tvrzení Michaely Hrubé, která ve zmíněném článku upozorňuje na 

shovívavější postoj Luthera k ženám a posílení její role v mnoha oblastech života. 

  Luther se svou otevřenou kritikou mnišství, které bylo podle jeho slov 

potrestáno tím, že jim byla odebrána láska k ženám, se odklání od názorů například 

sv. Jeronýma,  který považoval manželství za hřích pouze o stupeň lehčí než smilstvo, 

a podle nějž se žena stala pastí, do níž se nechává hříšník chytit.57 Není nezajímavé, 

že sv.Jeroným strávil několik let s poustevníky v Sýrii. Žena je pro něj počátkem zla, 

poukazuje na nevhodnost manželství pro filosofy a upřednostňuje panictví. Církevní 

Otcové oceňovali pouze ženy ozdobené panenstvím, které po celý středověk platilo za 

nejvyšší hodnotu.  

I sám Jan Hus, který ač si vážil svých stoupenkyň, varoval před stykem 

s ženou, jež představuje ďáblův nástroj, „který brání muži v obcování s Bohem a 

v poznání pravdy; strhuje sebe i muže v hřích smilstva a ničí ho tělesně i duševně.“58 

Zajímavé je, že v českých zemích byl právě Luther často považován za Husova 

následovníka.59 Co se žen a manželství týče, by se ale tito dva reformátoři zřejmě 
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neshodovali, neboť podle textů Martina Luthera žena a muž patří k sobě a jejich 

svazek je dílem Božím a patří mu i jeho požehnání.  

V otázce manželství se neshodovali s Lutherem ani Čeští bratři.60 Když se 

koncem 15.století Jednota bratrská ustálila, zůstalo pravidlem, že bratrští kněží se 

nežení. Pokud by ale po manželství některý kněží toužil, podle slov Zikmunda 

Wintera se mu v tom nebránilo, ale musel svůj úmysl oznámit před shromážděním. 

Pokud ze svého požadavku neslevil, užší rada se poradila a knězi byl svazek povolen. 

Bratří se drželi slov sv. Pavla: „aby kněz byl bez pečování, nebo kdo ženy nemá, 

pečuje o to, co jest Páně.“ 61 Dokonce i laikové zůstávali svobodní. Luther Bratry 

vybízel, aby své kněží ženili už jen z toho důvodu, aby poznali břemena zakoušená 

v manželství. Bratr Lukáš ale Lutherovi odporoval, manželé kněžští „byli v roztrhání 

mysli, manželé že řídce v Kristu jsou a Bohu se líbí“62. Později se začalo manželství 

více povolovat hlavně jáhnům. Bratrští ženatí kněží byli ale často podle Zikmunda 

Wintera terčem posměchu ze strany kališníků, jejich souvěrci je obhajovali, ale 

zároveň jejich postoj k ženatým kněžím vystihovalo tvrzení: „Však vždy pravíme: 

běda těm, kteří tak ztělesnějí, aby pro tu bídnou ženu těžkých pohoršení nadělali 

zborům svatým a břemenem církve byli s ženami a dětmi.“ 63 Luteráni se neženatým 

kněžím vysmívali. Ústy Heredita byla terčem jejich výsměchu  přetvářka, s jejíž 

pomocí se manželství považovalo za nečisté, ač nemanželství je větší překážkou 

v duchovní práci pro nepokoj, který přináší.64  

Pokud se chtěl příslušník Jednoty bratrské oženit, jeho nastávající měla 

splňovat mnohé ctnosti, musela být poctivá, neutrhavá, nesvárlivá, mírná a věrná. 

Nesměla být požitkářská, vyhledávat rozkoš, opíjet se nebo dokonce okrádat manžela. 

Neženatý kněz míval často na hospodářství kuchařku. Kuchařky jako jiné ženy však 

byly podle Jana Blahoslava mravním nebezpečím, kterému je třeba se vyvarovat a mít 

se před ním na pozoru. „Ženské v domě jsou mu ochechule (míní Sirény) a zahodí-li 
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se s některou kněz, je veta po něm: vzbouří-li se někdy její svědomí, to zvíš jedy.“65 

Na tomto místě můžeme porovnat postoj Jana Blahoslava a Martina Luthera, který ve 

svém pojednání o manželství66 z roku 1522 mluví o nepřirozenosti celibátu, k němuž 

se uchylují chlapci a dívky pomocí slibu. Tento slib nemá pro Luthera žádnou váhu, 

neboť je slibem, který jde proti Bohu i přírodě. 

 Luther považuje stav manželský za Boží dílo, v němž se uplatňuje Boží 

přikázání, že lidé se mají rozmnožovat. V jeho textech má rozmnožování charakter 

příkazu a přírodního zákona, který v případě jeho nemožnosti vyplývající z 

dodržování slibu celibátu, vede k úzkosti a  konkrétně u mužů nakonec i 

k uspokojování chtíče na jiných mužích, prostitutkách nebo zvířatech.67 Jak Luther tak 

Jan Blahoslav tedy věděli o těžkostech, které celibát přináší, a to, že kněží své pudy 

často nedokáží ovládat. O mravních poklescích kněží, kteří na svých hospodářstvích 

vychovávali děti pocházející z jejich vztahů s kuchařkami a jinými ženami, či o nichž 

se vědělo, že udržují vztahy s ženami, nás informují například jednání a dopisy 

utrakvistické konsistoře.68 Pro Martina Luthera bylo srozumitelnější celibát zatratit, 

takže poukazoval na jeho nesmyslnost, pro Jana Blahoslava vyhýbat se ženám.  

Tělo 

 

 Člověk se podle Luthera skládá z duchovní i tělesné podstaty, zvenku se kazí a 

zevnitř obnovuje. Luther přiznává, že tělo bojuje proti duchu a opačně, ale i když své 

tělo oblečeme do posvátného roucha, nebudeme jíst některé pokrmy a pít některé 

nápoje, nepomůže to k tomu, aby byla duše lepší, spravedlivější a svobodnější. A 

Luther dodává, že ani naopak nemůže ničemu uškodit, pokud se tělo oblékne v šat 

světský, zdržuje se na nepoctivých místech, pije vše, nač má chuť a nemodlí se ústy. 

Podle Luthera náš šat ani vyhýbání se některým svodům nic nevypovídá o 
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spravedlivosti naší duše a také k její spravedlivosti nepomáhá. K tomu aby byla 

křesťanská duše spravedlivá napomáhá pouze četba evangelia- tedy naslouchání slovu 

Božímu. 

 Tyto teze jsou v podstatě kritikou přetvářky a halení nectností za  posvátné 

roucho. Luther naznačuje nejen to, že skutky nás nečiní lepšími či horšími. To, že 

někdo nosí kněžský šat, není důkazem spravedlivosti jeho duše.  Na druhé straně také 

tyto teze  vedou k zamyšlení se nad jakýmsi sebemrskačstvím, trestáním sebe sama 

pomocí askeze, která však cíleně nevede ke spáse, nýbrž ke zkažení lidské 

přirozenosti a „vysušení mozku.“69 

 Posty, bdění a práce slouží pouze k utlumení chlípností, neměly by však 

podlomit lidské zdraví. Každý sám si musí určit míru a prostředky, kterými bude své 

tělo vést k čistotě. Pokud to nedovede nejprve sám, může se poradit s někým 

zkušenějším. Například kláštery dříve sloužily k tomu, aby se mladí lidé naučili 

sebekázni. Neexistuje člověk, který by někdy neměl špatné choutky, ale ty je nutné 

potírat.  

 O dobrých skutcích 

 

„Kdož uvěří a pokřtěn bude, spasí se.“70 Lutherova kritika směřuje ke kněžím a jiným 

„šafářům“, kteří jsou učiteli víry. Jejich poselství není v ničem jiném než v šíření 

Božího slova. Ale podle Luthera ze sebe dělají něco jiného, než doopravdy jsou a 

svou moc obrací v tyranství namířené proti věřícím. Lidé jsou vězni skutků a zákonů a 

zůstávají v područí těch nejlehčích a nejšpatnějších osob. Ale podle Luthera jsme my 

všichni kněží a králové, nad všemi věcmi panující, a můžeme prostě doufat, že to, co 

děláme, je Bohu milé. Vše, co lidé činí, všechny skutky jsou dobré, pokud lidé věří a 

mají jistotu, že tyto činy jsou Bohu libé. Každý sám může posoudit, zda činí dobré 

nebo špatné. Jako příklad Lutherovi slouží vztah muže a ženy. Pokud si jsou vzájemně 

jistí svou láskou a upřímně si věří, pak je důvěra sama učí, jak se k sobě chovat. 

Pokud se však mezi nimi objeví pochybnosti, dostaví se snahy, jak získat náklonnost 

toho druhého. Luther přirovnává vztah mezi mužem a ženou k víře v Boha, která se 
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těší u Luthera té nejvyšší důležitosti. Právě víra v Boha je podstatou všech dobrých 

skutků. 

Duše člověka je podle Luthera ospravedlněna skrze víru, ale o tělo musí 

člověk sám pečovat, aby mohlo pracovat a s lidmi „obcovat“. Zde tedy začíná potřeba 

vykonávat skutky. Víra sama vede lidstvo, protože se snaží zalíbit Bohu. Luther 

považuje pozemský život za velmi důležitý: „…člověk nemá zahálet, ale má mluvit, 

pracovat a obcovat s lidmi, jakož Kristus v podobenství jest učiněn a v obcování 

nalezen jest jakožto člověk, přebývaje s lidmi.“71 Při těchto skutcích, ale nemá člověk 

pociťovat potřebu spasení, ale potřebu jiným lidem sloužit a všem být prospěšný. 

Právě láska k bližnímu svému se projevuje v tom, že člověk vydává sám sebe i své 

služby a nečeká, že za to něco dostane. „…Křesťan jest, živ v Kristu skrze víru a 

v bližním svém skrze lásku…“72 Páté přikázání: „nezabiješ“ vykládá Martin Luther ve 

svém Malém katechismu jako poučení, abychom svému bližnímu na zdraví a životě 

neškodili a neubližovali mu.73 Zároveň máme být bližnímu nápomocni ve všech 

tělesných potřebách jeho života. 

Pohled Luthera na člověka je jak se zdá plný důvěry, „..spravedlivému nebude 

zákon položen..“74 Svoboda křesťanská spočívá v křesťanské víře a ke spasení není 

zapotřebí skutků ani přikázání. Luther vybízí k obratu od zákazů a příkazů 

k vlastnímu svědomí, jelikož duše sama skrze víru ví, co je správné a spravedlivé. 

V závěru krátkého spisu O svobodě křesťanské jakoby se snažil zmírnit dopad svých 

svobodomyslných slov, která zbavují člověka strachu z trpění v očistci. Luther lid 

nestraší, nabádá k přirozenosti úsudku vlastní vůle a svědomí. Avšak sám Luther si 

uvědomuje, že mnozí lidé, kteří o svobodě křesťanské uslyší „…hned ji k rozpustilosti 

těla obracují.“75 Evidentně si uvědouje, jaký dopad mohou jeho slova mít, že jeho 

slavná teze o spasení pouhou vírou může lid odvést od konání dobrých skutků. 

Takový výklad ale není správný, neboť jak jsem uvedla v předchozím odstavci, 

Luther považuje život na zemi za velmi důležitý a právě na tomto světě se snažíme 

Bohu zalíbit. K tomu nám slouží naše tělo, které by nemělo zahálet.   
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Manželství 

 

Jak se dívá Luther na stav manželský nám může přiblížit jeho Domácí postila.76 

Především se její autor podivuje tomu, jak moc byl stav manželský od papežů 

poškozený. Znevážení tohoto stavu vedlo k oslavování panenství a čistoty, ale podle 

Luthera všichni víme, jak Bůh potrestal všechny neženaté duchovní. Odebral jim chuť 

a vůli k životu manželskému a lásku k ženám.77 Diví se, že již všechny kláštery, 

mnichy a jeptišky nespálil pekelný plamen, protože opovrhovali manželským 

životem. Na příkladu prvního zázraku, který Kristus vykonal, se ukazuje to, jak Bůh 

ctí stav manželský, neboť tento první zázrak vykonal právě na svatbě chudých lidí. 

Život kněží a mnichů je tedy nejen z hlediska lidského nepřirozený, ale v podstatě i 

pohodlný a Bohu odporující. Rozhodli se žít v samotě, aby unikli problémům 

rodinného života a nazvali svůj život „svatým“, i když lepší by bylo označit jej za 

„sladký“. Takový zahálčivý život, kdy mají všeho dost, nepředstavuje podle Luthera 

rozhodně svatý stav. Zříkání se manželství představuje pro Luthera vyhledávání  

pokoje a klidu. Ten nejsvatější život chápe Luther tak, když muž spravuje dům, 

vychovává děti a čeládku a žena se stará o děti a domácnost. Bůh nám přisoudil role a 

my uděláme nejlépe, pokud se budeme snažit co nejlépe svou úlohu splnit, ne před ní 

utíkat. 

I Panna Marie pomáhala na svatbě a Kristus dělal zázraky. Ze stavu 

manželského pochází králové a knížata a vůbec všechny stavy na světě a Bůh 

manželství také právě z tohoto důvodu založil, aby z něj vznikal další život. Je tedy 

pramenem všeho dobra na zemi. Luther mluví o poctách, které náleží manželskému 

stavu a to zaprvé díky tomu, že se Kristus dostavil společně se svými učedníky na 

svatbu chudých lidí, kterou pravděpodobně vystrojila jeho matka a zadruhé daroval na 

tuto svatbu víno pomocí zázraku. Těmito dvěma poctami podle Luthera Kristus 

potvrdil, že manželství je dílem a ustanovením Božím a i když lidé manželství 

znevažují, Bůh v něm vidí své dílo a miluje ho.  
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Lutherův postoj k manželství se projevuje zřetelně i ve Šmalkaldských 

článcích z roku 1537.78 Jedná se o články, které jsou vyznáním Lutherovy víry. Měly 

sloužit jako závazné prohlášení pro případ svobodného koncilu, na který by byli 

přizváni i příznivci Martina Luthera. Jedním ze zásadních článků pro tuto práci je 

článek o kněžském manželství.79 Luther považuje zákaz manželství a tedy zatížení 

božského stavu kněží trvalým celibátem za čin protikřesťanský, tyranský, bezbožný a 

dokonce darebácký. Tento čin dal totiž podnět ke všem možným hříchům. Luther zde 

zdůrazňuje, že na takový čin církev nemá právo, podobně jako není schopná z muže 

udělat ženu a naopak nebo lidem jejich pohlaví odebrat, nemá právo ani od sebe muže 

a ženu oddělit nebo jim zakázat, aby spolu žili v manželství. Luther říká, že 

s oddělením muže a ženy jakožto Božích stvoření nemůžeme souhlasit. Celibát 

považuje za hnusný výmysl lidí, kterému se nehodlá podřídit.  

Život mimo manželství představuje zbavení se závazků a potyček se sousedy a 

čeládkou a život z vlastní vůle. To je Lutherem chápáno jako útěk a porušování vůle 

Boží. Luther poukazuje na „pohanské knihy“, které haní ženy a manželství.80 Žena je 

pro ně nutným zlem a manželství představuje jen dny plné starostí a trápení. Podle 

Luthera když Bůh takové rouhání slyšel, dal pohanům odměnu, o níž psal apoštol 

Pavel - nechal je, aby žili hříšně po boku prostitutek, chlapců a zvířat, které 

zneuctívali.  

 O manželství se mluví jako o krátké radosti a dlouhé nelibosti. Lidstvo ale 

musí být vedeno tím, že Bůh to tak chtěl, a tak kdo manželský život nepozná, bude 

uvnitř plný nelibosti a útrap. V Lutherově článku „Vom ehelichen Leben“ také 

najdeme Šalamounův citát: „Kdo najde ženu, zjistí, co je dobré...“81 Luther se totiž 

domnívá, že Bohu se svazek manželský líbí a kdyby ti, kdo v něm nežijí, zjistili, že 

Bůh tento svazek posvětil jako své dílo a líbí se mu, jak muž se ženou žije, nebyla by 

pro ně žena tak škaredá, tak špatná, ubohá a neduživá.82 

 Z mnoha Lutherových pojednání o manželství vyplývá, že tento svazek není 

jen plný radosti ale i utrpení a starostí. Mohlo by se stát, že by vešla řádná žena do 
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manželství s neřádným mužem, a tak by si již nemohla veřejně vzít za muže jiného. 

Luther si stěžuje83, že papež zde požaduje mnoho protokolů a konání bez příčiny. 

Podle Luthera má taková žena svému muži říci, že vzhledem k tomu, že on byl 

nevěrný, před Bohem již mezi nimi žádné manželství není a on by jí měl dopřát, aby 

udržovala tajné manželství s jiným mužem. Muž by jí měl povolit, aby i ona jej 

podváděla, tak jak to dělal předtím on, s tím, že jemu by zůstalo jméno, aby jeho 

jmění nepřecházelo na cizí dědice. 

 Martin Luther se zmiňuje o třech příčinách, které ženu a muže rozdělují.84 

První příčinou je, když muž nebo žena není způsobilá manželství. Tato nezpůsobilost 

spočívá v polovičatém pohlaví nebo přirozenosti. Touto „polovičatostí“ se podle 

mého názoru může myslet náklonnost člověka ke stejnému pohlaví nebo různé 

abnormality související s pohlavním ústrojím jedince. Další příčinou je nevěra. Luther 

říká, že zde je třeba naslouchat slovům Kristovým, neboť o tom papežové mlčeli. 

V zásadě z Lutherových slov vyplývá, že co jednou Bůh spojil, nemá nikdo 

rozdělovat, a tak pokud někdo opustí manželku kvůli jiné ženě, je tím, kdo ničí 

manželství a zároveň i ten, kdo si vezme ženu, která byla jiným opuštěna, rozbíjí 

manželství. Kristus rozděluje muže a ženu kvůli nevěře, aby ten, kdo je mravně čistý, 

mohl svůj stav změnit. V jiném úryvku své polemiky o manželství navádí podvedenou 

ženu, aby i ona svého muže s jiným podváděla.  

Třetí příčinou rozdělující muže a ženu je to, když se jeden o druhého sám 

připraví tak, že se mu vyhýbá, a tak není plněna manželská povinnost. Pokud muž 

shledá, že má vedle sebe ženu tvrdohlavou, která si stojí za svou cudností, zatímco 

muž by měl upadat v necudnost, už není jeho povinností poslouchat její výmluvy. Je 

načase, aby řekl: „Nechceš ty, bude chtít jiná.“ 85 Luther dále radí takovou ženu 

dvakrát nebo třikrát varovat a vypustit mezi lidi, že žena nechce plnit své manželské 

povinnosti, čímž jí vystaví posměchu před ostatními lidmi a vlastně ji potrestá. 

Čtvrté přikázání- „Cti otce svého i matku svou.“ 

 

Kromě dodržování třech prvních přikázání by měl být člověk podle Luthera poslušný 

a konat službu nadřízeným. Lidé mají konat to, co jim Bůh přidělil. Rodiče se mají 
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správně starat o své děti a vychovávat je. Kristus praví [Luk. 23, 28]: „Dcery 

jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale raději samy nad sebou plačte  a nad svými 

dětmi. Nebo aj, dnové jdou, v nichž řeknou: Blahoslavené neplodné a břicha, kteráž 

nerodila, a prsy, kteréž nekrmily!“86  

 Děti mají poslouchat rodiče tak jako podřízení nadřízené, ale jen pokud se 

jejich nařízení a chování nepříčí prvním třem přikázáním. To aplikuje Luther na 

církevní vládu, která podléhá vládě peněz a lakoty. Podle Luthera jsou všichni lidé 

povinni se vzepřít a „počínat si jako slušné děti, jejichž rodiče se zbláznili.“87 

S duchovenstvem, které slouží jen papeži a ne lidem, je třeba zacházet „jako s otcem, 

který přišel o rozum a jejž je třeba (ovšemže slušně a se vší ctí) svázat a odvést, 

poněvadž by jinak zkazil dědictví a kdekoho.“88 Nejlepším prostředkem, jak by se 

dalo napravit, co se děje, by bylo vzchopení králů, knížat, šlechty, měst a obcí, kteří 

by se začali těchto záležitostí ujímat.  

 Co se týče světské vrchnosti, je třeba jí zachovat poslušnost a věrnost. Na 

oplátku má světská vrchnost chránit své poddané. I kdyby se světská vrchnost 

dopustila křivdy, má jí lid zachovat poslušnost a věrnost, protože světská moc podle 

Luthera nemůže napáchat tolik škody, nemá totiž co dělat s kázáním, vírou a třemi 

prvními přikázáními. Luther se ale nevyhýbá ani kritice nectností světských vrchností. 

Kritizuje především existenci nevěstinců. Podle Luthera by mělo by být uzákoněno, 

aby se chlapci a děvčata mohli časně ženit a vdávat, aby se těmto zlořádům předešlo. 

 Také žena má být svému muži jakožto svému nadřízenému poslušna. Má mu 

být poddaná, má mu povolovat, mlčet a nechat ho, ať má pravdu on, pokud to není 

proti Božím přikázáním. Muž má zase svou ženu milovat, „být jí povolný, umět něco 

nevidět, nebýt malicherný, o čemž svatí apoštolové Petr i Pavel mnoho napsali.“ 89 

Žena 
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Jak se staví Martin Luther k ženskému pohlaví, vypovídá jeho text z roku 1522 „Vom 

ehelichen Leben“ 90. Bůh rozdělil lidstvo na dvě části - muže a ženy. Tento čin on sám 

nazval dobrým výtvorem. Protože byl v jeho očích tento čin dobrý, nepřísluší lidem, 

aby se jeden druhému posmívali či sebou opovrhovali - a to jak svým obrazem, tak i 

tělem nebo pohlavními orgány. Podle Luthera také má nikoliv žena muže ale obě 

pohlaví vzájemně uctívat toho druhého i jeho tělo, protože se jedná o Boží výtvor a 

Luther zde opět zdůrazňuje, že Bohu se tento výtvor líbil, považoval jej za dobrý. 

 Dalším Božím přikázáním bylo, aby se lidé rozmnožovali. Luther říká, že 

z těchto slov jsme se dozvěděli, že úkolem muže a ženy je to, že mají být spolu, aby 

se množili. Toto přikázání je podle Luthera ještě méně opovrženíhodné a k smíchu 

než vzájemná úcta mezi pohlavími. Toto přikázání není nabídka, je to dokonce více 

než přikázání, jedná se totiž o Boží dílo, kterému lidem nepřísluší bránit. Pokud by se 

však snad o to přesto někdo pokoušel, pak půjde cestou hříchu, protože vlastní 

podstata lidství jej nutí jít cestou, kterou mu Bůh nařídil. Tak tedy dochází k nevěře, 

prostituci a jiným hříchům, které však nelze podle Luthera považovat za svévoli, ale 

jedná se o lidskou přirozenost, která se však uplatňuje špatným způsobem. Ten jediný 

správný způsob uplatnění přirozené lidské sexuality nachází Luther v manželství.Lidé 

jsou díky Božímu přikázání pro manželství předurčeni, a pokud se mu brání, musí 

konat hříchy. Bránění se styku se ženami také vede k jejich napadání a hanění. 

Tomuto jevu lze předcházet tedy manželstvím, kde může muž sdílet se ženou radosti i 

strasti, ale bez vnitřního soužení z potlačované touhy po ženě, která se tak stává 

objektem nenávisti a pomluv. 

U ženy Luther v žádném případě necení panenství, nýbrž mateřství. Žena je 

zrozena k tomu, aby plodila a žila v manželství se svým mužem. Každý z manželů má 

své povinnosti, ženě přísluší starost o dítě a všechny činnosti s tím spojené jako praní 

plenek, kojení, koupání dítěte. Muž má svou ženu utěšovat a být jí posilou v trápení 

s dětmi. Žena má samozřejmě také pomáhat svému muži a být mu poslušná. Její 

hlavní úkol a povinnost je porodit dítě. Žena má do této činnosti vložit všechnu sílu, 

protože právě Bůh jí dal tento úkol.  Pokud by žena při porodu zemřela, pak umírá 

podle Luthera při šlechetné činnosti a Bohu poslušná.   
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V několika kapitolách jsem se snažila nastínit Lutherovy myšlenky, které se vztahují 

ať již vzdáleně či přímo bezprostředně ženy, manželství, genderových stereotypů a 

vztahu mezi oběma pohlavími především v rámci manželství. Nejprve jsem se 

pokusila uvést čtenáře do Lutherovy teologie, která se odráží v jeho pohledu na 

lidskou bytost jako Boží dílo. Luther se snaží člověka osvobodit. Tato svoboda má ale 

hlubší podobu, ukrývá se v duši křesťana, který se nechává vést svou vírou, nikoliv 

papežskými přikázáními. Cílem Martina Luthera není člověka vysvobodit z područí 

světské vrchnosti ale církve. Jediným vodítkem člověka by mělo být Boží přikázání a 

víra v to, že mé jednání se Bohu líbí. Podle jeho výkladu má každý člověk svou roli, 

kterou má plnit, jak nejlépe může. Člověk není schopen se z područí své role nijak 

vymanit. 

 Protože je žena stejně tak jako muž Božím dílem, není podle mého názoru 

v Lutherových očích méněcenná. Tak usuzuji především z tezí o nutnosti vzájemné 

úcty mezi oběma pohlavími, vyzdvihování role matky, ale především jeho obrany 

ženy před všemi, kdo se žen vzdali, a tak se stali zarputilými mnichy trpícími 

v celibátu. Pro ženu i muže je společný život po boku opačného pohlaví velmi 

důležitý. 

 Bůh člověku přikázal, aby se množil, a tak celá Lutherova kritika mnišství a 

celibátu vede k příznivějšímu pohledu na ženu, která pro Luthera není „ďáblovým 

nástrojem“91 svádějícím muže k hříchu, ale svazek s ženou v manželství je naplněním 

Božího přikázání a obranou před hříšným životem. Na tomto místě bych se ráda 

vrátila k citátu, který uvádím v úvodu. Tento citát pochází od Jana Husa.92 Jan Hus o 

ženách mluvil přesně  v tom smyslu, který se stal terčem Lutherova posměchu a jeho 

kritiky. Luther  kritizoval falešné osočování žen, pocházející od mužů, kteří vlastně po 

ženách toužili nebo se jich báli. Převrátil touhu po ženě v Boží přikázání a mnišský 

celibát nazval darebáckým výmyslem93, který se snaží bránit Božímu dílu. Popřel 

nejen samotnou funkci celibátu, ale zesměšnil i pózu, do níž se staví. Život v klášteře 

                                                 
91 Zde odkazuji na označení, které použil např. Jan Hus. Viz poznámka č. 58. Citace pochází z: 

Kopičková, Božena, Žena evropského středověku v zajetí své doby.(Několik úvah s důrazem na česko-

moravské prostředí.), in: Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století.Praha, 

Karolinum 2002, s.23. 
92 Tamtéž, s.23. 
93 Luther, Martin, Šmalkaldské články, in: Výber zo spisov Martina Luthera, Bratislava: Tranoscius, 

1986, s.50. 



je pro Luthera pohodlnou izolací, ale i přetvářkou, která přivádí člověka k hříchu. 

Pochopil, co stojí za odsuzováním žen, neboť muž, který se ženy vzdal, ji musí 

nenávidět a stranit se jí, jinak podléhá přirozené touze, která je ale podle Luthera dána 

od Boha, jenž tak provádí svůj záměr vedoucí k množení vlastního díla. Luther 

logicky ospravedlňuje vzájemnou přitažlivost mezi pohlavími Božím záměrem, a tak 

zároveň obhajuje i ženské pohlaví. 

 Luther nehaní lidské tělo, považuje jej stejně jako celou lidskou bytost za Boží 

dílo, kterému se nemáme vysmívat nebo jím opovrhovat. Vzájemná úcta mezi 

pohlavími se vztahuje i na vzájemnou úctu k našim tělesným schránkám a pohlavním 

orgánům. Ženské tělo je výtvorem Božím, které Bůh sám nazval dobrým a nezaslouží 

si výsměch nebo opovržení.  

Luther jistě pozvedl ve svém díle postavení ženy jako Boží bytosti, matky a 

mužovy společnice a pomocnice. Ženu však neosvobodil z područí muže, je 

zastáncem přirozeného dělení rolí a neměnitelnosti statusu daného od Boha. Tento jev 

je patrný, jak v jeho tezích o nutnosti poslouchat světskou vrchnost, tak i hierarchii v 

rámci rodiny, kde má žena poslouchat muže, neodporovat mu (pokud to neodporuje 

přikázáním Božím) a starat se o děti a domácnost. 

Co se týče Lutherova pojetí manželství, mohu s Michaelou Hrubou souhlasit. 

Ve všech spisech týkajících se manželství můžeme pozorovat úctu, kterou Luther 

tomuto svazku projevuje, považuje jej za legitimní způsob, jak uspokojit přirozenou 

sexualitu člověka. Celibátem a panenstvím opovrhuje. Na tomto místě je třeba 

připomenout, že manželství, jak jej Luther prezentuje ve svém pojednání „Vom 

ehelichen Leben“94, by se mělo řídit pouze Božími zákony. Sexuální styk je pro 

Luthera samozřejmou součástí manželství, a pokud tato manželská povinnost není 

plněna kvůli ženině tvrdohlavosti, nebojí se Luther vyzvat muže, aby své potřeby 

uspokojil i s pomocí jiné ženy. Stejně tak ženě radí, aby v případě, že ji muž podvádí, 

i ona si našla jiného muže a s ním manžela podváděla stejně jako on ji. Plnění 

tělesných potřeb svého bližního je součástí Lutherova výkladu pátého Božího 

přikázání, a tak ženě a muži, kteří jsou ve svazku manželském nic nebrání, aby se 

milovali a množili se, tak jak jim to Bůh přikazuje. Luther svůj vztah k ženám a 

                                                 
94 Luther, Martin, Vom ehelichen Leben (1522), in: Martin Luther Hausbuch : der Mensch-Reformator 

und Familienvater- in seinen Leidern, Sprüchen, Tischreden, Schriften und Briefen. Bayreuth 

: Gondrom, c1983, s.227-234. 

 



manželství stvrdil nejen ve svých spisech, ale i svazkem s bývalou jeptiškou 

Kateřinou von Bora.  

Ženu také Luther vysvobodil z jejího prokletí, když přiřknul prvotní hřích 

pouze Adamovi. Tím se odlišil od středověkých teologů, kteří odůvodňovali ženino 

podřízené postavení pokleskem první ženy – hříšné Evy – která byla příčinou 

dědičného hříchu seslaného na lidstvo. 95  

 

Vliv tezí Martina Luthera na instituci manželství a 

lidskou sexualitu, kněžské manželství i postavení ženy 

ve společnosti v průběhu 16. století 

 

Myšlenky Martina Luthera v oblasti manželství se postavily do protikladu k zásadám 

katolické církve. Manželství bylo po staletí doménou církve, která zasahovala do jeho 

průběhu a určovala jeho pravidla a podobu. Hlavní zásady kanonického práva potvrdil 

a rozšířil tridentský koncil roku 1563 v dekretu Tametsi. Mimo jiné tento dekret 

zakazuje sňatky kněží a panictví a celibát povyšuje nad manželství. Podle Jindřicha 

Francka96 církev zdůrazňovala primární úkol manželství, kterým bylo plození a 

výchova dětí. Mimomanželský styk byl zakázán a v rámci manželství měl být omezen 

pouze na svůj jediný cíl, kterým bylo právě zplození potomka. Autor pro porovnání 

poukazuje na podobné pojetí sexuality v manželství u Jednoty bratrské, která 

považuje přirozenou sexualitu člověka za hřích a do protikladu klade citát vycházející 

z úst Martina Luthera: 

 

„Dvakrát denně se svou paní 

  oddávej se milování: 

  stočtyřikrát v roční době 

  neuškodí jí ni tobě.“97 

 

                                                 
95 Viz Úvod, s. 7. 
96 Francek, Jindřich, Zločin a sex v českých dějinách: manželské spory a sexuální kriminalita v raném 

novověku, Praha, 2000, s. 15. 
97 Tamtéž, s. 15. 



Tento citát vystihuje, jak se Martin Luther stavěl k sexualitě člověka a jejímu 

uplatnění v manželství. V předchozí kapitole jsem několikrát zdůrazňovala, že Martin 

Luther považoval manželství za Boží dílo a celibát za hřích, který je popíráním Boží 

vůle. Manželství staví nad celibát, a dokonce celibát zavrhuje. Stejně tak považuje i 

kněžské manželství za správné, neboť je mimo jiné tou nejlepší obranou před hříšným 

životem.  

 V první kapitole jsem poukázala na to, jak se Lutherovo učení Čechách 

rozšiřovalo, psala jsem především o politické a kulturní situaci doby, vlivu šlechty, 

stavu církve, o politickém rozdělení sil a zmínila jsem se i o vlivu faráře na poddané 

či působení knihy na člověka žijícího v 16.století. Krátce jsem se zmínila i o stavu 

obou konzistoří a jejich vlivu na náboženský život v Čechách i na Moravě. Právě 

záznamy rozličné povahy pocházející od úřednictva obou konzistoří jsou plodným 

pramenem pro zmapování náboženského života v Čechách (i na Moravě) v období, 

kdy se do těchto míst dostává a rychle se zde rozšiřuje Lutherovo učení. Mým cílem 

bylo potvrdit možný vliv myšlenek Martina Luthera týkajících se manželství a vztahu 

muže a ženy či přímo postavení ženy v rámci rodiny a společnosti, které se mohly do 

Království českého dostat ve formě knih, nacházejících se v knihovnách měšťanů, 

šlechticů a kněží, či s pomocí osob ať už ze sousedního Saska pocházejících nebo se 

odtud navracejících ze studií. O tom, jakým způsobem se k nám Lutherovo učení 

dostávalo a jak byly některé jeho prvky přijímány nebo zatracovány, nás informují 

mnohé spisy pocházející z pera úředníků katolické a utrakvistické konzistoře. 

V rámci mnou zvoleného tématu, bylo na místě posoudit především reakce na 

kněžské manželství, které bychom mohli považovat za identifikátor Lutherova učení, 

ačkoliv podle Jana Horského představuje odmítnutí celibátu spíše kritérium pro 

posuzování vlivu evropské reformace vůbec.98 Odmítnutí celibátu nelze podle Jana 

Horského považovat jednoznačně za projev luterství, neboť se podle tohoto autora 

může právě tak jednat i o příklon k zwingliánství. Jednoznačně však bylo prosazování 

kněžského manželství a zatracování celibátu jedním z prvků Lutherovy teologie a 

tento jev je třeba dále posuzovat ve spojení s dalšími identifikátory.99 Využila jsem i 

texty Ludomíra Kocourka, který v několika článcích popisuje, jak a kde se v Čechách 

                                                 
98 Horský, Jan, Příspěvek k diskusi o luterství v Čechách v 16. a na počátku 17.století, in: Ústecký 

sborník historický:2000, Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, 2000, s.227. 
99 Např. přihlašování se k Augsburské konfesi či přímo k Lutherovi. 



luterství rozmáhalo100, ovšem je třeba zde upozornit na kritiku pocházející od již 

zmiňovaného Jana Horského, který poukazuje u Ludomíra Kocourka na nedostatečné 

vymezení samotného pojmu „luterství“, což někdy vede k poněkud zbrklým 

závěrům.101   

Právě kněžské manželství patřilo mezi jednu z příčin sporu mezi Lutherem a 

katolickou církví. Ovšem stejně tak se s kněžským manželstvím nesmiřoval ani 

kompaktátní utrakvismus nebo Jednota bratrská. Spory mezi utrakvistickou konzistoří 

a původně utrakvistickými kněžími, kteří se oženili, naplňují značnou část jednání a 

dopisů dolní konzistoře z let 1562 až 1570 vydaných Juliem Pažoutem102. Zda mohlo 

mít Lutherovo učení vliv na výskyt kněžského manželství v Čechách, jak se 

k porušování celibátu stavěla utrakvistická a katolická konzistoř i samotní kněží, či 

z jakých důvodů se vlastně kněží ženili a zda můžeme považovat tento jev za 

ojedinělý, nám pomohou objasnit oba mnou zvolené prameny. Prvním pramenem je 

diskuze o víře a Lutherovi mezi dvěma faráři spadajícími pod  

správu dolní konzistoře z třicátých let 16.století, druhým pak výběr z listin 

utrakvistické a katolické konzistoře.  

 

Překládám  zde nejprve výtah z dopisů kněží, jejichž výměna názorů ohledně víry a 

praktikování kněžství může představovat zajímavý pramen pro posouzení vlivu 

Lutherových tezí na člověka, kněze, který žil v období, kdy do Čech pronikala 

luterská reformace.  

 

                                                 
100 Kocourek, Ludomír, Luterská reformace, její základy a její ohlasy, in: Východočeské listy historické 

č.11-12, Hradec Králové : Ústav historických věd PdF VŠP : Sdružení českých, moravských a 

slezských historiků - Historický klub, 1997, s.63-75, Kocourek, Ludomír, K náboženským dějinám 

doby reformační I, in: Vlastivědný sborník Podřipsko, č. 6/1- 1996, s. 87-96, Kocourek, Ludomír, 

K náboženským dějinám doby reformační II, in: Vlastivědný sborník Podřipsko, č. 7-1997, s.32-44, 

Kocourek, Lubomír, Vrchnost, města a luterská reformace v severních Čechách, in: Poddanská města 

v systému patrimoniální správy. (Sborník příspěvků z konference v Ústí nad Orlicí 12.- 13. září 1995), 

Ústí nad Orlicí : Státní okresní archiv, 1996, s. 63- 69. 
101 Viz. poznámka č. 98, Tamtéž, s.224. 
102 Jednání a dopisy konsistoře pod obojí způsobou přijímajících a jiné listiny téže strany se týkající z 

let 1562-1570 / k vydání upravil Julius Pažout, Praha : Historický spolek, 1906, 471 s. 



Dopisy kněze Šimona z Habru a faráře Německo-Brodského 

z let 1528 - 1529 

 

Pochopit rozdíly ve víře a atmosféru doby, kdy se do Čech dostávala Lutherova 

teologie, nám mohou pomoci dopisy kněží Šimona z Habru a faráře Německo-

Brodského, které zřejmě pochází z roku 1528 nebo 1529103. Časové určení výměny 

dopisů mezi kněžími není úplně zřejmé, neboť ani na jednom z dopisů není uvedeno 

datum jeho vzniku. Ovšem podle událostí, které jsou v dopisech zmíněny, se Josef 

Kalousek, který se zajímal o jejich časové určení, domnívá, že dopisy pochází z roku 

1528, ačkoliv zde existuje i možnost, že pochází z roku 1529. Tyto dopisy představují 

výměnu názorů mezi dvěma muži, kteří se dostávají do sporu ve své víře, což se 

promítá i ve způsobu, jakým vykonávají kněžský úřad. 

 První dopis je psán latinsky, další dopisy představují směs latiny a češtiny, kdy 

ve velké míře převládá čeština. Latina slouží především pro citace a česky jsou 

citované pasáže vysvětlovány. Z dopisů je patrné, že farář Šimon je mnohem mladší 

než Jan. Jan také na mladost Šimona často poukazuje a snaží se k němu chovat jako 

učitel k žákovi. Celkový ráz dopisů přechází od výměny názorů k vzájemnému 

útočení.   

Představitelem kališnického kněze, který obhajuje Lutherovo (i 

Melanchtonovo) učení, je německobrodský farář, kněz Jan.104 Jeho oponentem se stal 

„starokališnický“105 haberský farář Šimon, který představuje obránce staré české víry. 

Tyto dopisy jsou zajímavou sondou do nitra odlišností vznikajících na poli 

utrakvismu na jedné straně se sbližujícího s katolickou církví, na straně druhé 

utrakvismu přijímajícího nové impulsy německé reformace. Zachycují popudy 

k přijímání nového učení i důvody pro jeho rezolutní odmítání. Vzájemné napadání 

                                                 
103 Dopisy kněží Šimona z Habru a Jana faráře Německo-Brodského o rozdílech ve víře  z let 1528-

1529/ z rukopisu Q.27.knihovny kláštera křížovnického s červenou hvězdou v Praze podává František 

Dvorský, Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské : sebrané z archivů domácích i 

cizích. Díl XIV /redaktor Josef Kalousek, Praha : Domestikální fond království Českého, 1895, s. 324-

367. 
104 Město bylo po II. světové válce přejmenováno na Havlíčkův Brod. Jedná se o původně hornické 

město, kde se těžila stříbrná ruda.  
105 Termín používá František Dvorský ve své předmluvě k dopisům. 



obou farářů nám může pomoci pochopit důvody rozkolu mezi  utrakvisty v době, kdy 

se na území Čech a Moravy šířily Lutherovy myšlenky.  

V úvodu k sebraným dopisům se František Dvorský zmiňuje o úpadku 

kališnictví. Zmiňované dopisy jsou podle Dvorského dokladem toho, jak někteří 

utrakvističtí kněží přecházeli k luteránské víře.  

Já jsem se snažila v rozporech mezi kněžími hledat i neshody v oblasti 

kněžského manželství, povahy manželství vůbec či narážky na sexualitu jedince a 

pojímání ženy. Ačkoliv jsou některé mé otázky zodpovídány pisateli pouze 

v náznacích, díky obeznámenosti s dalšími Lutherovými texty, které se věnují dané 

problematice a s celkovým charakterem doby, je možné z těchto náznaků vyvodit širší 

závěry. 

 

� Dopis první a druhý 

 

První dopis, který započal náboženskou polemiku mezi faráři, pocházel z pera kněze 

Šimona z Habru. Samotný text je psán latinsky a Šimon zde vytýká faráři Janovi 

z Německého Brodu, že namísto toho, aby se držel víry „starých Čechů“, uchyluje se 

k Lutherovu bludnému učení. 

 Kněz Jan odpovídá na dopis v češtině a kritizuje Šimonovu neumělou latinu i 

to, že o něm říká něco, co neslyšel přímo od něj. První dva dopisy představují 

především diskuzi nad odkazem církevních učitelů a vykladačů písma. Kněz Jan 

nevidí důvod, proč nečíst i novodobé učitele jakými je Luther nebo Melanchton, 

neboť je naším posláním vše vyzkoušet a  nepohrdat proroctvím. I staří učitelé se 

podle kněze Jana mohli zmýlit, ale není proto zapotřebí celé jejich učení zavrhnout. 

Luthera se zastává, neboť věří, že obrací lid k pravé víře a činí tak bez válčení. 

 Ačkoliv se první dopisy věnují především rozdílům ve víře, postupně se 

vzájemné popichování dostává více do roviny osobní, kdy jeden kritizuje druhého 

v tom, jak vykonávají své kněžství. V prvním dopise obviňuje Šimon Jana, že 

nevystavuje boží svátost, což považuje Jan za pomluvu, zároveň však připouští, že její 

časté vystavování není vhodné. 

 

� Dopis třetí a čtvrtý 

 



Šimon odpovídá na Janův dopis, který je v pořadí druhý. Vidí Luthera jako odpůrce 

pravému učení, který popírá svaté pokání. Obviňuje Jana, že vychvaluje Luthera a 

jeho souvěrce. U Jana je evidentní velká averze nejen k Lutherovi, ale i obecně 

k Němcům, od nichž se nehodlá ničemu učit. Považuje je za nepřátele Čechů. 

Nepovažuje Lutherův vliv za dobrý, přičemž poukazuje na to, že se Luther oženil. 

 Kněz Jan opět přesunul polemiku do osobní roviny a poukázal na to, že 

ačkoliv Šimon kritizuje Lutherův vliv, on sám těžko někoho naučil víře. Šimon se hájí 

a oplácí Janovi urážku, že on o Janově užitku v Brodě také nic neslyšel a dokonce se 

doslechl, že se u nich morálka zhoršuje. Šimon se o Janovi doslechl, že v době postu 

jedl na zámku máslo, Jan zase Šimonovi vyčítá poutě, odpustky a opilého varhaníka 

v kostele.  

 Šimon se vrací k Lutherovi a kritizuje jej za list Pražanům nabádající k tomu, 

aby se nespravovali kněžstvem a sami si někoho vyvolili za kněze. K Lutherově osobě 

dodává: „Ještě o Lutherovi toto povím, že jest muož krve, tělesný ...“106„A jaký jeho 

prospěch? Teď jeho ovoce, v tento čas postní i v pátky svaté maso jedí, znovu se křtí, 

kněžstvo se žení, a tak, co jest tělu libo, to činí…“107   

 Farář Jan Šimona ve čtvrtém dopise obviňuje, že mu jiní napovídají a 

pomlouvají jej. Jan se domnívá, že tito kněží chválí svaté Písmo, ale nejsou způsobilí 

k jeho výkladu. Naráží na římské biskupy, kteří podle něj leckoho vyzdvihovali za 

svatého, stvořili mnichy a jeptišky s různými rozdíly a leckoho brali za učitele. 

V dopise se Jan otevřeně hlásí k Lutherovi, který se postavil proti šíření bludů a 

napomáhá ke správné cestě věřících k Bohu a pravdě. Nesouhlasí úplně se vším, co 

nám odkázali staří učitelé. Závěrem dopisu pokládá Jan Šimonovi ke zodpovězení 

několik otázek (artikulů). 

 

� Dopis pátý a šestý 

 

 

Šimon Jana kárá za to, že dělá ve víře nové rozdíly. Kritizuje Jana za hledání Božího 

zákona u Němců, Židů či Řeků a za to, že svým věrným předkům Čechům ani 
                                                 
106 Viz poznámka č. 103, Dopisy kněží Šimona z Habru a Jana faráře Německo-Brodského o rozdílech 

ve víře  z let 1528-1529, Archiv český,  čili, Staré písemné památky české i moravské : sebrané z 

archivů domácích i cizích. Díl XIV, Tamtéž, s. 335. 
107  Tamtéž, s. 335. 



doktorům svatým nevěří. Šimon se brání, že nechce pohrdat ctnostnými muži, jako 

Jan (farář z Německého Brodu) a Luther. Šimon poukazuje na povahu Čechů, kteří 

když je někdo jen trochu uchlácholí, hned mu odpustí. Zřejmě bychom z toho mohli 

vyvodit, že kněz Šimon zde poukazuje na Lutherovo přiznání se k Husovi. Silná 

averze kněze Šimona vůči Lutherovi se projevuje i v dalších jeho větách:„Co to 

puosobí, než ďábel, kterýž mnohým Luthera posla svého osladil a svaté zošklivil, aby 

pravdě věřeno nebylo neb doktoruom svatým, jenž sou byli ctného příkladného života, 

zákon boží skrze jich ruce k nám přišel, a krví svou to sou zapečetili, nevěřiti a tomu 

věřiti, jenž nectného, nepříkladného života jest, a rovně co Jidáš svého skutku, že 

z ďábla byl, oběšením potvrdil, tak tento své psaní, že ne z ducha ale z těla jest, 

ženěním stvrdil.“108  

Šimon je zastáncem toho, že lidé se mají držet Božího přikázání a ne pro své 

požitky hledat omluvy. V dopise pátém v pořadí upozorňuje na vliv kněží nejen na 

širokou veřejnost ale i na vrchnost. Uvolňování morálky kněží se podepisuje na 

chování veřejnosti. Šimon na tomto místě také poukazuje na Janovo vtírání se do 

přízně vrchnosti a jakýchsi úplatků, které podle Šimona vedou Jana k větší 

shovívavosti. Psaní začínají být velmi útočná. 

Kněz Jan Šimonovi vyvrací jeho odpovědi na otázky, které mu v předešlém 

dopise položil. Radí mu, aby se vzdělával u učitelů současných, kteří mu  snad ještě 

mohou pomoci. Jana se velmi dotkla Šimonova nařčení o pochlebování vrchnosti a 

jiné narážky na jeho špatné kněžství a odmítá mu již nadále odepisovat. 

 

� Dopis sedmý 

 

Poslední dopis pochází z pera kněze Šimona, který ač jej Jan odbyl, cítí potřebu 

Janovi ještě odepsat. Znovu poukazuje na Lutherův špatný vliv na lid, kněží i šlechtu. 

Luther je v jeho očích ten, kdo narušuje dobrý pořádek, a zavádí novoty: „..laikové 

laiky světí na kněžství, kněží se žení, svátostem božím se rubají, a tak co sou svatí 

zřídili a ustanovili, to tupí, než co sami zřídí, ustanoví, naleznou, i lotrovství, to 

velebí.“109 

                                                 
108  Tamtéž, s. 343. 
109 Tamtéž, s. 356. 



 Šimon odmítá Lutherovi naslouchat, neboť se mu jeho myšlenky příčí. Nabádá 

Jana, aby se kněžství vzdal, neboť věří, že s novotami, které Luther přináší, v Čechách 

neuspěje. Jak se však zdá, staly se některé prvky Lutherova učení v Čechách oblíbené 

nebo minimálně diskutované a za své je nepřijal jen kněz Jan, nýbrž i mnoho dalších 

farářů, kteří sloužili především na farách náležejících do správy utrakvistické 

konsistoře.  

 

Jaký tedy vyslovit závěr z těchto dopisů? Bezpochyby je zde patrný vliv Lutherových 

tezí na smýšlení faráře Jana a obeznámenost obou autorů s některými Lutherovými 

texty. Luther, který byl zastáncem kněžského manželství, je terčem Šimonova hněvu. 

Vytýká mu jeho náklonnost k manželství, hrubá slova, obhajování špatných mravů, 

ale i to(a to možná především), že je Němec. Nevěří Lutherovu dobrému vlivu na 

společnost a vedení lidu k Bohu a pravdě. Šimon je neoblomným zastáncem 

kněžského celibátu a role kněze jako Božího prostředníka a učitele, který má být 

dobrým příkladem vzorného dodržování Božích přikázání. Jeho cílem je následování 

starých církevních učitelů a důvěřuje jejich výkladu písma, zatímco kněz Jan je 

přístupný novým myšlenkám. Právě Lutherovo učení je mu blízké a Luthera ve svých 

dopisech obhajuje.  

Šimonova kritika Luthera je mnohem otevřenější v porovnání s jeho 

obhajobou, kterou zde prezentuje kněz Jan. Z Šimonových dopisů je patrné, co 

Šimonovi vadí na Lutherovi, protože často uvádí výčty Lutherových neduhů a 

přestupků proti církevním zásadám, zatímco Šimon své protiargumenty spíše shrnuje 

a k jednotlivým bodům se přímo nevyjadřuje. Například ačkoliv Šimon Lutherovi 

několikrát vytýká jeho příklon ke kněžskému manželství, farář Jan na výtku tohoto 

rázu nereaguje, i když Luthera brání jako šiřitele pravdy a toho, kdo ukazuje správnou 

cestu k Bohu.  

Lutherův odkaz zaznamenávám v dopisech  jako důvod k rozkolu v některých 

sporných otázkách víry. Poukazy na morální status kněží a odsuzování kněžského 

manželství, stejně tak jako poukazy na mravní úpadek lidu a tělesnost se staly 

argumentem proti Lutherovu učení. Ty jsou ale z druhé strany hájeny možným 

kritičtějším výkladem Bible a prosazováním vlastního výkladu, který se odlišuje od 

učení starých církevních učitelů. Lutherův výklad a jeho teologie je pro kněze Jana 

přesvědčivější než církevní zásady.    



Kněz Jan byl tedy obeznámen s Lutherovým učením a v jeho dopisech je 

vidět, že s Lutherem sympatizuje. Vzhledem k tomu, že v této době byla povolená 

kompaktáty pouze víra „pod jednou“ nebo „pod obojí“, mohl se kněz Jan obávat i 

konfliktu s utrakvistickou konzistoří, ovšem dobré vztahy s vrchností jej zřejmě 

upevnily v tom, že Luthera bez obav bránil. Bránil jej jako šiřitele pravdy, který 

představil správnou cestu k Bohu. Pokud nahlédneme do kapitoly, v níž se zmiňuji 

právě o Lutherových tezích vztahujících se k manželství a výkladu Božích přikázaní, 

křesťanské svobody i pojetí ženy jako potřebné partnerky muže pro pozemský život, 

je zřejmé, že kněz Jan se nechal Lutherem ovlivnit, i když třeba jen tím, že Luthera 

brání jako šiřitele pravdy. Zda byl Janův případ ojedinělý nám mohou objasnit 

záznamy konsistoří „pod jednou“ a „pod obojí“.  

 

 Akta horní a dolní konsistoře 

 

� Listiny dolní konsistoře z let 1562-1570 

 

Akta dolní konsistoře zachycující události v letech 1562 až 1570 přináší informace o 

pronikání Lutherových myšlenek v oblasti kněžského manželství v konfrontaci s dolní 

konzistoří, která byla v této době pod vlivem administrátora Jana Mystopola a Martina 

Mělnického. Jan Mystopol se podle Petra Vorla dříve přikláněl k 

„novoutrakvismu“110, ovšem v šedesátých letech se zařadil mezi stoupence královské 

náboženské politiky. Od roku 1561 bylo obnoveno pražské arcibiskupství a prvním 

arcibiskupem se stal dosavadní vídeňský biskup Antonín Brus původem z moravské 

Mohelnice. Činnost horní konzistoře jmenováním arcibiskupa zanikla a  v dolní 

konsistoři si rokem 1562 vyhradil král právo na jmenování administrátora. Následující 

náboženské dění bylo poznamenáno bojem o ovládání konzistoře, který probíhal mezi 

kompaktátními staroutrakvisty, sbližujícími se s katolickou církví (zvláště od roku 

1564, kdy papež Pius IV. povolil výslovně v rámci katolické bohoslužby přijímání 

podobojí) a novoutrakvisty.  

                                                 
110 Petr Vorel pojem „novoutrakvismus“ používá jako označení věřících pod obojí, kteří se hlásili 

k reformaci luteránského typu. Vorel, Petr, Velké dějiny zemí Koruny české (Svazek VII. 1526-1618), 

Praha: Paseka, 2005, s. 134. 



 Právě od roku 1564 měl každý katolický kněz konat bohoslužbu podle přání 

farníků a to jak „pod jednou“ tak „pod obojí“. Tento „ústupek“ katolické církve byl 

především cestou, jak bránit šíření radikálnějších forem reformace a především měl 

vést k postupnému ovládnutí farní sítě s pomocí kněží, kteří by sice konali bohoslužbu 

podobojí, ale jinak by byli podřízení pražskému arcibiskupovi. Katolická bohoslužba 

podobojí byla zrušena až v roce 1622 v rámci důsledné rekatolizace. 

V institucionálním vývoji církve došlo v sedmdesátých letech 16.století ještě 

k dalšímu významnému kroku, který podle Petra Vorla napomohl šíření luteránské 

reformace- jednalo se o zrušení kompaktát roku 1567, která doposud stavila 

luteránské vyznání mimo zákon.111  

Zajímavostí bylo, že roku 1564 se císař Ferdinand I. přimlouval u papeže Pia 

IV., aby povolil mimo přijímání svátosti oltářní pod obojí také manželství kněží a to 

v zájmu náboženského míru a jednoty víry v Čechách i jiných zemích, kterým 

Ferdinand vládl stejně tak jako v říši Německé.112 Co se přijímání pod obojí týče, 

vyšel papež Pius Ferdinandovi vstříc, ovšem kněžské manželství bylo zřejmě pro 

církev příliš velkým ústupkem, ačkoliv se zdá, že tajné manželství v Čechách nebylo 

rozhodně ojedinělým jevem.  

Z kuchařek pobývajících na statcích farářů podléhající správě utrakvistické 

konzistoře se často stávaly manželky a matky dětí kněží obývajících fary, ovšem 

pokud na tento přestupek proti slibu celibátu konzistoř pod obojí přišla, poručila 

většinou knězi manželku i děti od sebe odehnat.113 Jako příklad nám může posloužit 

případ ženatého kněze Petra, který byl farářem v Maršovicích. Kolátor Vilím 

Malovec-Kosohorský na Maršovicích se za kněze Petra přimlouval, aby nebyl od 

konzistoře pod obojí trestán a s manželkou mohl i nadále žít114. Kolátor by byl rád, 

aby kněz na jeho faře zůstal, neboť stav manželský považuje podle záznamu 

konzistoře za řádný. Ovšem konzistoř pod obojí argumentuje, že kněz nemá povoleno 

v Království českém mít manželku. Dalším argumentem konzistoře je to, že Bůh pro 

úřad kněžský manželství nevyvolil a s tím byl kněz Petr již dávno seznámen, a tak 

kněz odchází do vězení.  

                                                 
 
112 Jednání a dopisy konsistoře pod obojí způsobou přijímajících a jiné listiny téže strany se týkající z 

let 1562-1570 / k vydání upravil Julius Pažout, Praha: Historický spolek, 1906, s.35, jednání č. 35. 
113 Tamtéž, jednání č. 235 z roku 1565, s. 144 -145. 
114 Tamtéž, jednání č. 315 z roku 1565, s. 209-210. 



Tato roztržka mezi neposlušným ženatým knězem a konzistoří se stala 

předmětem i dalšího jednání.115 Konzistoř nařídila Petrovi, faráři v Maršovicích, aby 

svou ženu do pěti dnů z fary vypudil, neboť svým slibem se zavázal být bez 

manželky. Farář ale bránil svůj počin tím, že se domníval, že císaři je kněžské 

manželství milé, a také toužil po tom, aby jej někdo opatroval a staral se o jeho 

záležitosti, když odejde. Nakonec kněz konzistoři ustoupil, ale odmítl svou manželku 

ihned odehnat, protože se chtěl nejprve postarat o to, aby se jí ujal někdo jiný. 

Konzistoř mu věnovala pět dní na to, aby se jí zbavil.  

Další jednání, které potvrzuje negativní vztah konzistoře ke kněžskému 

manželství na utrakvistických farách, je záznamem výčtu roztržek mezi dolní 

konzistoří a ženatými knězi, které se objevují ve zprávě Ferdinandovi I. z roku 

1565.116 Konzistoř dostává odpověď na zprávu týkající se církevních roztržek 

v Hradci Králové a ženatých kněží, kdy Ferdinand navrhuje obeslat ženaté kněží, aby 

své manželky opustili.  

Jaké mohli mít utrakvističtí kněží důvody pro uzavření manželského svazku 

nám přibližuje jednání s knězem Mikulášem, farářem ve Strašecí117, který na otázku 

konzistoře, jak je možné, že se oženil, když se stal v tomto království knězem, 

odpovídá: „ Že učinil podle zřízení Božského, poněvadž se to jiným propůjčuje, aby 

v stavu manželském stáli, že také pro uvarování hříchu manželku sobě pojal.“118 Ráda 

bych zde odkázala na kapitolu, kde se věnuji Lutherově teologii. Zde upozorňuji na 

Lutherovo velebení manželství jako díla Božího a instituce, kterou Bůh posvětil jako 

svazek muže a ženy sloužící mimo jiné jako obrany před hříšným životem. 

Výslech obviněného neřádného kněze pak  konzistoř často zakončovala 

otázkou, o kom je mezi faráři ještě známé, že se oženil. Kněz Mikuláš vypovídal, že 

ženatý je i kněz Šimon kostelecký a děkan chrudimský, kněz Adam ve Skuči a kněz 

Matěj v Jesenici. Kněz Mikuláš slíbil, že svou manželku od sebe odežene.  

K trestu byl odsouzen kněz Jan Červenka - farář v Líbeznici.119 Ten odůvodnil 

manželství se svou kuchařkou tím, že se doslechl o tom, že i jinde se kněží žení a opět 

uvedl, o které kněží se jedná. Jan Červenka obvinil kněze Matúše, děkana kolínského 

                                                 
115 Tamtéž, jednání č. 449 z roku 1565 s. 313-314. 
116 Tamtéž, jednání č. 391, s. 267-268.  
117 Tamtéž, jednání č. 458, s. 319-320. 
118 Tamtéž, s. 320. 
119 Tamtéž, s. 459. 



či kněze Simeona Přázu a jiného kněze v Pardubicích. Kuchařka prý s knězem 

nechtěla být, pokud si ji nevezme za ženu, a tak byli oba povoláni k trestu. Jak je 

vidět, tyto výslechy měly lavinový efekt, obvinění ženatí kněží žalovali na další 

ženaté kněží, a tak se lze jen těžko domnívat, že manželství kněží představovalo jev 

výjimečný. 

Výslechy ženatých kněží vedly k dalšímu odhalování ženatých kněží a jejich 

oddávajících.  Jednotlivá jednání se k sobě často vztahují a navazují na sebe, takže se 

například dozvídáme v jiném jednání120, co se stalo s knězem Matějem, farářem 

v Jesenici za Rakovníkem, kterého udal konzistoři dříve zmíněný kněz Mikuláš. Farář 

v Jesenici své manželství nejprve popíral, ovšem konzistoř měla zprávy i o tom, že 

kněz byl nejen ženatý, ale dokonce měl i potomka. Kněz Matěj tedy k manželství 

přiznal, načež měl být uvězněn. Protože však společně s dalším ženatým knězem 

prosil o odložení tohoto trestu, konzistoř je nechala složit peněžitou zástavu, pod níž 

se zaručili, že své manželky od sebe odeženou a nebudou s nimi pod jednou střechou, 

dokud císař neporučí jinak. 

 Na konci roku 1569 a počátkem roku 1570 probíhala čilá korespondence mezi 

císařem Maxmiliánem II. a administrátorem a kněžími pražské dolní konzistoře.121 

Administrátor žádal císaře o nápravu poměrů v Čechách, které postihly bludy a 

roztržitost v náboženské víře. Tento jev se rozšířil podle autora dopisu jak mezi 

kněžstvo, tak i světský lid:.. „a zvlášť mezi kněžstvem svoboda tělesná a rozpustilost, 

tak i ženiti se a ty, kteříž by se neženili, potupovati a svou všetečnost a hřích oustně i 

mnohým psaním vymlouvati a zastávati smějí.“122  Nejenže se tito kněží podle 

úředníka dolní konzistoře nechovají řádně, ale také svým chováním podněcují jiné a 

řádným kněžím se posmívají, zatímco neposlušných a ženatých kněží se zastávají. 

V jeho větách je cítit bezmoc. Prosí císaře, aby zavedl pořádek a pozvedl úřad 

konzistoře, který nedokáže vzniklou situaci vlastními silami potlačit. Císař na toto 

psaní odpovídá dopisem, v němž žádá církevní úředníky, aby podrobněji popsali 

situaci v Čechách a jmenovali mimo jiné šiřitele těchto nových bludů. 

Z dalšího dopisu úředníků dolní konzistoře jsou zřejmé obavy z ještě větší 

nenávisti, kterou by mohlo vyprovokovat udání jmen šiřitelů bludů. Konzistoř opět 

                                                 
120 Tamtéž, jednání č. 485 z roku 1566, s. 338-339. 
121 Tamtéž, s. 433-438. 
122 Tamtéž, s. 433. 



vyzvala císaře k nápravě a ochraně mravů utrakvistického křesťanstva a podrobně 

vypsala seznam bludů šířících se mezi křesťanským lidem a jmenovala několik 

ženatých kněží. Z dopisu vychází najevo, jak konzistoř ztrácela svou moc. Poukazuje 

na vliv světských vrchností, které bez vědomí a svolení konzistoře, dosazují na fary 

vlastní kněží a faráře. Tito faráři jsou právě šiřiteli bludů. Následuje dlouhý výčet 

jednotlivých bludů, mezi nimiž je možné zaznamenat právě Lutherem propagované 

myšlenky jako ospravedlnění pouhou vírou, tvrzení, že kněží se neliší od světského 

lidu, považování biskupa za Antikrista nebo teze o nutnosti a potřebě manželského 

svazku i pro kněží. A právě ženatí kněží byli trnem v oku dolní konzistoře, neboť své 

ženění obhajovali před poddanými dalšími bludy a také se hlásili k Augsburské 

konfesi.K rozmáhání bludů přispívá podle konzistoře mimo jiné dovoz knih ze 

zahraničí, které se pak v Čechách prodávají a dostávají se tak do rukou mládeže a 

jejích učitelů. 

Následuje seznam ženatých kněží a obhajoba konzistoře před těmito neřádně 

se chovajícími osobami, které poté, co se jejich ženění konzistoř snažila zpřetrhat, 

dostalo se jí od nich kritických traktátů. Konzistoř žádá, aby nad ní císař držel 

ochrannou ruku a pomohl jí vypořádat se s oněmi škodlivými bludy a jejich šiřiteli. 

Pro ilustraci uvádím seznam ženatých kněží uveřejněných v tomto jednání: kněz Petr 

Nepomucký v Liblicích na panství Jindřicha Vlinského, kdy u tohoto kněze byl 

nalezen jeden z traktátů, kněz Krištof v Kostelci pod panem Vondřejem 

Nebřehovským, kněz Vondřej z Dubu pod urozeným pánem panem z Dubu, kněz 

Matěj v Bohdanči na panství „Pardubským“, kněz Matouš v Mšeně pod urozeným 

pánem panem Zdislavem Berkou, kněz Mikuláš ve Strašecím, o němž se psalo již 

v několika jednáních, kněz Vondřej Arian v Lišanech k Hrádku či kněz Jeroným 

v Žiželicích k Chlumci a další, kteří ještě nebyli odhaleni. Například kněz Václav 

Širůček123 oznámil, že ženatý je i farář v Kolíně a nymburský děkan. 

„Administrátor a kněží konzistoře Pražské pod obojí přijímající“ jsou 

podepsáni i pod další zprávou adresovanou urozeným pánům, rytířům, císařské radě a 

místodržícím v království Českém.124 Konzistoř zde oznamuje, že se na území 

Království českého (a zřejmě i Markrabství moravského) nachází predikanti, kteří 

nejsou svěcení biskupem obecné apoštolské církve, nýbrž od luteránů vyslaní a bez 

                                                 
123 Tamtéž, jednání č. 504 z roku 1566, s. 353. 
124 Tamtéž, jednání z roku 1570, s. 439.  



vědomí a povolení konzistoře jsou přijímáni na fary, kde rozšiřují bludy. Dalším 

bodem zprávy je tvrzení, že už nejen v městečkách ale i v královských městech se 

faráři a děkanové žení, ač se tak děje podle konzistoře pod obojí navzdory obyčejům 

v této zemi i proti vůli císaře.   

� Listiny konzistoře katolické z let 1528-1564 

 

Spisy katolické konzistoře125 zachycují též šíření Lutherova učení v Čechách i na 

Moravě. Nacházíme zde především povzdechy nad ženatými nesvěcenými knězi, kteří 

šíří bludné učení a chovají se neřádně, ovšem jedná se převážně o spory s kolátory far, 

kteří je na své statky přivádí nebo je zde tolerují.  

 Konzistoř se odvolává na staré řády a Vladislavův mandát, který povoluje 

v Království českém pouze víru „pod jednou“ nebo „pod obojí“. Nechce se smířit 

s rozmáháním se sekt, kdy především příliv luteránských kněží dělá konzistoři 

starosti, neboť vede k odjímání kostelů kněžím katolickým. Jako příklad může 

posloužit pán Ginter z Bínu,126 který měl na svém zámku v Děčíně svého luteránského 

kněze a odmítal přijmout a hmotně zaopatřit katolické kněží vysílané od konzistoře. 

Dokonce posílá luteránské kněze i do okolních far, a tak se „neřádný“ kněz objevuje i 

například v Jičíně. Ačkoliv byl Ginter z Bínu  roku 1560 dvakrát samotným císařem 

požádán, aby vypudil z Děčína luteránského kazatele a na jeho místo přijal kněze 

katolického127, z listiny pocházející z roku 1562 se dozvídáme, že tento kolátor 

dosadil další luteránské kněze i na fary v Jičíně a na jiných místech.128  

Podobně jako Ginter z Bínu je napomínám samotným císařem i Jan Hora, 

který svého luteránského kněze nechává kázat v kostele v „Nejdorfu“ a podle slov 

konzistoře dokonce svozuje i kraj u města Mostu. Město Most patřilo mezi pohraniční 

města, která se podílela na obchodu a podnikání s rudou, jejíž nálezy v oblasti 

Krušných hor na konci 15. a počátku 16.století přilákaly množství horníků a hutních 
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specialistů ze sousedního Saska.129 V oblasti severních a severozápadních Čech, kde 

se uchoval v době husitské i pohusitské vliv katolické církve, se prostřednictvím 

německé šlechty šířila luterská reformace. Na Žatecku a Chomutovsku se rozmáhá 

dosazování luteránských kněží a dokonce se mezi akty objevuje  zpráva, že kolátoři 

dosazují své neřádné kněze i na fary, kde je kolátorem arcibiskup.  

Další osobnost, která se objevuje v sebraných aktech konzistoře katolické, je 

nám známá již z mé úvodní kapitoly. Je jí Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, kterého 

zmiňuje Petr Vorel jako jednoho z nejvýznamnějších novoutrakvistických politiků. 

Právě on předal ke schválení císaři Maxmiliánovi Českou konfesi. Bohuslav 

Hasištejský byl také hejtmanem ve městě Jáchymov a ve zprávě z roku 1555130 se o 

něm dozvídáme, že odbývá řádně kněží na farách náležící katolické správě a 

nahrazuje je  neřádnými, ženatými, bludnými osobami. Město Jáchymov bylo 

založeno roku 1516 v blízkosti bohatých rudných nalezišť hrabětem Štěpánem 

Šlikem. Právě rod Šliků patřil podle Jana Roydta mezi umírněné stoupence Lutherova 

učení.131 Šlikové vlastnili i města Loket, Sokolov nebo Klášterec na Ohří. Kdy právě 

město Loket je považováno za jedno z prvních center luterské reformace. 

Šlechta se tedy zasloužila o dosazování luteránských kněží i na katolické fary 

a zdá se, že horní konzistoř byla proti vpádům nesvěcených a často ženatých kněží 

téměř bezmocná.Tito příznivci Lutherova učení podle konzistoře nejen zabírali místa 

spadající pod katolickou správu a utlačovali katolické kněze, které odmítala šlechta 

zaopatřit, ale také představovali pro konzistoř nebezpečí mravního ohrožení a 

vykořenění obecného náboženství: „..divně rubajíc lid obecný, kterýž vždy k zlému a 

svobodě těla jest náchylnější, bídně svozují.“132 Lutherovo pojetí křesťanské svobody, 

ospravedlnění pouhou vírou, přiznání sexuality člověka a její právoplatné uplatnění 

v manželství, které bylo Lutherem prosazováno i u kněžích, muselo zákonitě 
                                                 
129 Royt, Jan, Horní město Jáchymov, reformace a umění, in: Gotické umění a jeho historické 

souvislosti I : sborník grantového projektu (GAČR, č.č. 408/01/0092) / uspořádali Jaromír Homolka [et 

al.], Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem : Albis international, 2001, s.351-358. 
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al.], Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem : Albis international, 2001, s.351-358. 
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vyvolávat u katolické konsistoře paniku. Luteránští kněží se nejen ženili, ale v jedné 

z listin se dozvídáme, že kněz, který se nacházel u Gintera z Bínu v Děčíně, dokonce 

pokřtil svého vlastního potomka. Samozřejmě bylo Lutherovo učení pro katolickou 

církev nejen ideově nepřístupné, ale především nebezpečné, neboť ohrožovalo celou 

její podstatu a existenci. 

K pozvednutí katolické církve v Čechách mohlo dojít v souvislosti s nástupem 

pražského arcibiskupa  Antonína Bruse z Mohelnice. S jeho osobou je mimo jiné 

spojena také cenzura tisku knih, o níž se zmiňuje jednání z roku 1564 zakazující tisk 

knih, které nejprve neschválí arcibiskup. Díky dosazení Jana Mystopola do úřadu 

administrátora dolní konzistoře se podle Petra Vorla dostala také dolní konzistoř 

zprostředkovaně pod kontrolu arcibiskupa, ovšem po smrti Jana Mystopola roku 1568 

se podle autora vliv novoutrakvistů opět zvýšil. 

   

Martin Luther a Česká konfese 

  

Akta obou konzistoří nám tedy ukazují, že některé prvky Lutherova učení se 

v Království českém setkávaly se značným zájmem i pozdvižením. Na farách 

spadajících pod správu horní konzistoře se rozmáhala svévole kolátorů dosazujících 

na fary bez vědomí a souhlasu konzistoře kněží, kteří se hlásili k Lutherovu učení a 

často byli ženatí. Na farách spadajících oficiálně pod správu dolní konzistoře se 

množili kněží, kteří se tajně oženili, ačkoliv se hlásili k utrakvismu. Konzistoř ve 

svých dopisech císaři z let 1569-1570 žaluje na špatné mravy utrakvistických kněží, 

kteří se žení a hlásí se Augsburské konfesi.  

Martin Luther svým příklonem ke kněžskému manželství, které mělo působit 

jako ochrana před hříchem, oslovil evidentně i množství kněží žijících v Čechách na 

farách spadající pod dolní konzistoř. Kněží tomuto trendu podléhali zřejmě i ve vleku 

ostatních farářů, o nichž se doslechli, že se oženili. Jejich konání se často těšilo i 

příznivým ohlasům od kolátorů far, kteří nad nimi drželi ochranou ruku. Někteří své 

manželství popírali, jiní se k němu přiznali a důvody, které je k tomu podle záznamů 

konzistorních jednání vedly, nasvědčovaly příklonu k Lutherovu učení. Jak se zdá, 

kněz Šimon, kterého v této kapitole předkládám jako zastánce staré utrakvistické víry, 



by se možná podivil, jaký ohlas Lutherovo učení o pár let později v českém prostředí 

vyvolalo.133 

Manželství kněží se samozřejmě setkalo i s odporem a konzistoř se jej snažila 

vehementně potlačovat, ovšem roku 1575 se setkáváme s tímto prvkem Lutherova 

učení i v rámci České konfese134, která měla představovat kompromisní dohodu mezi 

nekatolíky v Českém království. Jednotlivé články České konfese vycházely ze 

základního znění Augsburské konfese z roku 1530, ovšem cílem při její tvorbě bylo 

vyhnout se sporným otázkám mezi všemi náboženskými směry v Čechách, jejichž 

jednotícím prvkem bylo přijímání pod obojí. Článek číslo 21. „O manželství“135, který 

v České konfesi nalezneme, nejenže přiznává, že manželství je řádným a Bohem 

nařízeným spojením dvou svobodných osob - muže a ženy, ale je před Bohem i 

poctivé a neposkvrněné a má být umožněno všem osobám, které do něj chtějí 

vstoupit.  

V článku o manželství se také říká, že manželství se má praktikovat jako 

obrana před smilstvem a ačkoliv by byli tvůrcové Českého vyznání raději, kdyby 

kněží do manželství nevstupovali a lépe tak mohli vykonávat svou službu, podle 

nařízení Ducha svatého a apoštola Pavla, ale i pro tu známou věc, že i kněží jsou lidé, 

kteří jsou náchylní k hříchu díky své lidské přirozenosti, bylo rozhodnuto, že kdo 

nemá dar zdrženlivosti, ať se žení. Neboť také svatý Pavel říká: „…lépe se jest 

oženiti, nežli se páliti a to proto, že manželství jest dobré, čisté, svaté a Bohem i 

v stavu nevinnosti nařízené, lépe jest v Božském nařízení, nežli v bezbožném, 

nečistém a Bohem přísně zapovězeném nepořádku státi.“ 136 
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V Českém vyznání se hovoří také o prvotním hříchu. V článku 4. „O pádu 

prvních rodičů a hříchu přirozeném“137 je Adam uznán za jediného původce prvotního 

hříchu, neboť: „…původem ďábla se jest sám dobrovolně bez všelijakého přinucení 

skrze přestoupení Božího rozkazu od Boha odvrátil a tudy na sebe i všecku rodinu 

svou a lidské pokolení  časnou i věčnou smrt i to vše, odkudž ta obojí smrt pochází, 

uvedl.“138 Tedy prvotní hřích podle České konfese nebyl svázán s osobou Evy, jak 

tvrdil bratrský kazatel Jan Augusta, kterého cituje ve svém článku Michaela Hrubá139, 

ale pouze dílem Adama. I tato myšlenka je jedním z prvků Lutherovy teologie. 

Podle Petra Vorla vycházela Česká konfese z původního znění Augsburské 

konfese a na jejím vzniku se podíleli novoutrakvističtí představitelé Karlovy 

univerzity. Pokud budeme  tedy  Českou konfesi považovat za „ projev rozkvetlého 

novoutrakvismu“140, který se vyznačuje příklonem k luteránské reformaci141, mohli 

bychom tvrdit, že se v těchto dvou článcích České konfese projevil vliv teologie 

Martina Luthera. Pokud se vrátíme zpět k výměně dopisů mezi utrakvistickou 

konzistoří a císařem Maxmiliánem II. z let 1569 až 1570, stěžují si zde představitelé 

konzistoře na ženaté kněží hlásící se k Augsburské konfesi, Česká konfese mohla být 

pak vyvrcholením a konsolidací snah příznivců luterské reformace právě i v tomto 

ohledu.  

Právě připuštění potřebnosti manželství i pro kněží, mohlo představovat 

pokrok v přijetí lidské sexuality, která je v Lutherově teologii součástí lidské 

přirozenosti. Luther prosazoval manželství pro jeho schopnost zamezit úzkosti a 

trýznění sebe sama ve věčné touze po ženě. Také naznačil, že tato neuskutečnitelná 

touha po ženě a potlačování vlastní sexuality, vede k nelichotivým názorům na ženy a 

jejich znevažování. Naopak svazek se ženou v manželství, který je podle Luthera 

dílem Božím, odvádí muže od hříšných choutek. Tyto myšlenky se objevují jak mezi 
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důvody pro uzavření kněžského manželství na farách spadajících pod utrakvistickou 

konzistoř, tak i v článku o manželství uveřejněném v České konfesi jako závazný pro 

všechny věřící v Čechách přijímajících pod obojí.   

 

Závěr 

 

Úvodem bych nejprve shrnula, co bylo účelem této práce. Mým cílem bylo zachytit a 

shromáždit teze Martina Luthera týkající se genderových stereotypů a posoudit jeho 

vliv ve vztahu k jejich utváření či pozměňování v rámci společenského řádu. 

Zaměřovala jsem se především na ty pasáže z Lutherova díla, u nichž jsem se 

domnívala, že zde bude možné zaznamenat posun ve vnímání ženského pohlaví a 

instituce manželství především v komparaci se středověkým pojímáním ženy, jak jej 

prezentuje Božena Kopičková.142 Zajímalo mě nejen Lutherovo pojetí vztahu muže a 

ženy, ale i jeho vnímání lidského těla a to především ženského, chápání lidské 

sexuality a role obou pohlaví v rámci rodiny i veřejného života (genderové role). Je 

však třeba připustit, že některé z „pokrokovějších“ myšlenek v rámci genderových 

stereotypů se mohly objevit u jiných - k ženám se smířlivěji stavících - teologů či 

filosofů středověku, ovšem podle mého názoru dospěly Lutherovy myšlenky 

k syntéze vedoucí ke vzniku nového teologického systému, který přinesl odlišný 

způsob pojímání lidské sexuality a její uplatňování v manželství a mohl pozměnit i 

pohled na vnitřní svobodu člověka a výraz víry v Boha.  

Luther se v mých očích stal zastáncem přirozené sexuální touhy a jejího 

uplatnění v manželství. Pokud se vrátíme k úvodním kapitolám této práce, obavy ze 

sexuality člověka se projevovaly během celého středověku a zdá se, že tento strach se 

mohl převtělit v panickou hrůzu z ženy, která se stala ztělesněním sexuality a touhy 

považované za hříšnou. Proto našlo misogynství vrcholící honem na čarodějnice velký 

ohlas právě u řádového duchovenstva, u kterého byla sexualita nejvíce potlačována.143 

Sám Luther vidí v nepřirozeném odloučení muže od ženy skrze slib celibátu nejen 
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hřích proti Bohu ale i původ misogynských názorů, které tímto způsobem kritizuje. 

Luther povýšil manželství nad panenství a panictví, dokonce celibát úplně zatratil a 

stal se jeho velkým kritikem. Mateřství je v Lutherových tezích přínosnější a Bohu 

milejší než panenství. 

Luther vyzdvihnul úlohu ženy jako matky, zastával názor, že Eva nenese vinu 

za prvotní hřích, neboť jediným viníkem je Adam, pozvednul tělesnou schránku obou 

pohlaví jako dobrý výtvor Boží, které nám lidem nepřísluší hanit. Dále upozornil na 

to, že Bůh považoval za dobré, když lidstvo rozdělil na muže a ženy a je naším 

posláním vzájemně se respektovat - muž ženu a žena muže. Nevyzdvihoval větší 

sexualitu u ženy a především tuto tělesnou touhu a přitažlivost považoval za součást 

Božího díla, za Boží nástroj, který slouží k množení lidského rodu. A toto Boží dílo 

nazval sám Bůh podle Luthera dobrým. 

Poté, co jsem shrnula Lutherovy teze vztahující se k mnou zvolenému tématu, 

jsem si položila otázku, jak a zda vůbec našel tento Lutherův odkaz odezvy i v rámci 

Království českého. Vzhledem k tomu, že otázka posouzení Luthera jako nositele 

změn v oblasti manželství a pozitivnějšího smýšlení o ženském pohlaví v Čechách na 

počátku raného novověku nebyla ještě podle mých zdrojů příliš řešena, rozhodla jsem 

se navázat na autory popisující pronikání luteránské reformace do Čech a na Moravu. 

Snažila jsem se popsat situaci v Čechách v průběhu 16.století a zaznamenat reakce na 

Lutherovo učení s ohledem k danému tématu. Dospěla jsem k závěru, že mezi často 

diskutovanými tématy v období pronikání luterské reformace na území Čech a 

Moravy byly především v oblasti církevní správy úpadek morálky obyvatelstva a 

porušování kněžského celibátu. Manželství kněží se objevuje v mnoha jednáních 

konzistoří utrakvistické i katolické a výslechy těchto kněží často vedou jednoznačně 

z závěru, že se jedná o uplatnění vlivu Lutherova učení či luterství. Tak soudím 

především z přihlášení se k samotnému Lutherovi nebo Augsburské konfesi. 

Na základě četných sporů, které jsou předmětem konzistorních zpráv, se 

domnívám, že Lutherovo pojetí kněžského manželství a pohled na lidskou sexualitu a 

celkově i Lutherova teologie vzbudila v Čechách velký ohlas a to jak kladný, tak i 

záporný. Zdá se však, že Lutherovo učení (nebo spíše některé jeho prvky) se setkaly 

na vlivných místech s převážně pozitivní reakcí. Petr Vorel popisuje ve Velkých 

dějinách zemí Koruny české144 vliv především novoutrakvistické šlechty na tvorbě 
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České konfese i jejím prosazení jak mezi stavy tak i před císařem.Poukazuje také na 

to, že text České konfese je koncipován podle základního znění Augsburské konfese 

z roku 1530. 

 Právě v České konfesi nacházíme článek o kněžském manželství, které je 

uznáno jako prvek vyznání všech českých stavů přijímajících pod obojí. V jiném 

článku pojednávajícím o prvotním hříchu, je Eva plně zbavena odpovědnosti a 

jediným viníkem je stejně jako u Luthera Adam. V České konfesi tedy nacházíme 

Lutherovy myšlenky, které byly díky ohlasu, který vzbudily přejaty také do 

závazného prohlášení víry všech českých stavů přijímajících pod obojí a díky jejich 

nátlaku došlo nejen k ústnímu uznání České konfese roku 1575 císařem Maxmiliánem 

II., ale také k jejímu pozdějšímu potvrzení v rámci Rudolfova majestátu z roku 1609.  
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